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Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Svenstorp kyrkogård 

är utförd av Regionmuseet Kristianstad/Landsanti-

kvarien i Skåne på uppdrag av Svenstorps församling. 

Fältarbetet utfördes under våren 2016 med påföljande 

rapportskrivning under 2016. Inventering och rap-

portskrivning har utförts av antikvarie Linn Ljung-

gren samt biolog Tony Svensson. Arbetet har utförts i 

dialog med representanter från församlingen. Den 

kulturhistoriska värderingen är en ständigt pågående 

process där församlingen bidrar med värdefull in-

formation om t.ex. personhistorik. 

Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 

4:e kap som kyrkogård invigd före 1940. Vård- och 

underhållsplanen har utformats i enlighet med Kul-

turmiljölagen, de föreskrifter som finns för 4:e ka-

pitlet och gällande direktiv från Länsstyrelsen i 

Skåne. För att vara berättigad till kyrkoantikvarisk 

ersättning måste en vård- och underhållsplan inne-

hålla kulturhistorisk dokumentation, värdebeskriv-

ning och utvecklingsplan. 

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 planering och skötsel av Skivarps försam-

lings kyrkogårdar. Målsättningen med arbetet är att 

kyrkogårdens värden ska bevaras. Genom vård- och 

underhållsplanen ska: 

 

 Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så att 

de kulturhistoriska värdena säkerställs och ut-

vecklas. 

 Tillståndshanteringen för såväl Skivarps för-

samling som länsstyrelsen underlättas. 

 Skivarps församling få en vägledning i det kon-

kreta vårdarbetet med riktlinjer och priorite-

ringar. 

 De kulturhistoriska värdena för kyrkogårdsbe-

sökare och allmänheten tydliggöras. 

 

Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Svenstorps kyrkogård, Skurup 
Fastighetsbeteckning Svenstorp 11:1 
Socken  Svenstorps socken   
Kommun  Skurups kommun  
Fastighetsförvaltare Skivarps församling 
Areal  3000 m²  
 
Kyrkogården består av sammanlagt 230 st. gravplatser. Det finns 23 st. gravplatser 
med olika former av skötselavtal. Kyrkogården har endast 1st. urngravplats. 
 
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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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 kyrkogårdsar-

kivets handlingar samt annan tillgänglig litteratur, 

kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskrivningen av 

kyrkogården omfattar kyrkogårdens begränsningar 

fastigheten Svenstorp 11:I detta område har byggna-

der, gångsystem, gravkvarter, gravplatser och grav-

vårdar samt växt- och djurliv inventerats och beskri-

vits. Särskild vikt har lagts vid att beskriva kyrkogår-

dens 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 förändringar som 
kan påverka det kulturhistoriska värdet behövs 
tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd krävs t.ex. 
för utvidgning, uppförande eller ändring av 
byggnader, murar, portaler eller andra fasta an-
ordningar samt större förändring av plantering, 
trädbestånd och beläggning av gångar. Till fast 
anordning hör murar, portaler, fasta hägnader, 
staket, häckar, träd, dammar samt enskilda grav-
platser av kulturhistoriskt värde som tillfallit upp-
låtaren. Enskilda gravanordningar såsom grav-
vårdar, staket eller stenramar utgör en del av 
kyrkogårdens helhet och karaktär. Länsstyrelsen 
ger besked om vad som behöver tillståndsprö-
vas. 
Kyrkogården ligger inom fornlämningsområde 
benämnt Svenstorp 22:1 och skyddas enligt Kul-

turmiljölagens 2 kap. Fornlämningen omfattar 
Svenstorp gamla bytomt utsträckning enligt 1696 
års ägomätningskarta. Områdets utbredning kan 
ses på karta sida11. Inom den äldre bytomten är 
alla ingrepp i mark, utöver den normala grav-
grävningen tillståndspliktiga då de kan beröra 

under mark dolda fornlämningar. Eventuella fynd 
av fornlämningar måste rapporteras till länssty-
relsen. 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.  
    I detaljplan eller områdesbestämmelse kan 
byggnader skyddas mot rivning samt mot för-
vanskning så att dess karaktärsdrag bevaras. 
Byggnader men även träd och andra landskaps-
element kan vara skyddade 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. 
 
Norr om Svenstorps kyrkogård, som närmast ca 
500 m, ligger ett stort område utsett till Särskilt 
värdefulla kulturmiljöer kallat Svaneholm – Skur-
up - Stjärneholm. 
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Svenstorps kyrkogård 
Karta efter äldre förlaga från Skivarps församlings arkiv.  

För bild med träd markerade se s. 26 



 

Svenstorps kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 | 9 

 

  

 

Kulturhistorisk bakgrund 
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Källor 
Svenstorps kyrkogårds äldsta anläggningshistoria 

fram till 1900-talet bygger framförallt på dokument 

och ritningsmaterial från Skivarps församlings kyr-

koarkiv, kyrkoarkivet för Svenstorps kyrka på lands-

antikvariatet i Skåne samt kartor från Lantmäteriets 

tjänst Historiska kartor.  

Äldre fotografiskt material från Regionmuseets 

arkiv och andra sökbara arkiv på nätet såsom 

Kringla har kompletterat de skriftliga källorna. 

Andra källor som varit behjälpliga har varit En bok 

om Vemmenhög av Åke Hedelin, Karl Larsson och 

Krister Gierow. Från Fornsök har även information 

kring socknens fornlämningar hämtats.  

 
Händelser i sammandrag 
 
1542 Svenstorp blir en egen socken, ev. anläggs kyrkan först nu, tornet byggs 
 
1751 Kyrkomuren utvidgas eller anläggs 
 
1800-tal Ekonomibyggnaden byggs troligen 
  
1850 Svenstorps nuvarande kyrka anläggs 
 
1854 Svenstorps nya kyrka invigs 
 
1885 Kyrkomuren repareras och en grind tillkommer 
 
1980 Ekonomibyggnaden byggs om. Kyrkan renoveras invändigt 
 
1986 Grävningsarbete sker på kyrkogården 
 
1966 Ritningar för utvidgning av kyrkogården gör i ett första utkast 
 
1970-tal Utvidgning av kyrkogården sker 
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Svenstops kyrkogård ligger inom fornlämningen 

Svenstorp 22:1 ”Svenstorps gamla bytomt”. Själva 

bynamnet omnämns första gången i skriftliga källor 

år 1364. På kyrkogårdsområdet ska det ha hittats två 

runstenar enligt uppgifter av N. G. Bruzelius. Dessa 

påträffades nedrivningen av den gamla kyrkan. En 

av runstenarna sprängdes för att sedan muras in i 

grunden till nuvarande kyrkan och den andra mura-

des in hel i tornmuren.  

Närliggande till kyrkogården på Svenstorpsgår-

den har det hittats diverse olika lösfynd av bland 

annat en slipsten av sandsten och en tjocknackig 

flintyxa. Föremålen förvaras kvar på gården.  

Kyrkan ligger intill Näsbyholmsjön. Enligt äldre 

berättelser låg vattnet så nära Svenstorps kyrka att 

prästen kunde sträcka sig ur kyrkfönstret och fiska. 

På 1860-talet utdikades nästan Näsbyholmsjön på 

vatten av Peter Berendt Feilberg för att kunde odla 

på marken. År 2004 återställdes en tiondel av sjön. 

På kartmaterial från tidigt 1800-talsyns det att 

Svenstorps by genomgår en kraftig omvanlig i sam-

band med enskiftet. Före skiftet var kyrkan om-

ringad av gårdar och gatuhus som tillhörd 

Svenstorps gods. Efter skiftet flyttades de flesta ut ur 

byn.  
  

Karta från fornsök visar området som innefattar fornlämningen Svenstorp 22:1 Enskifteskarta från 1805. Sjön visas som betydligt mycket större än den är idag.  
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Kyrkans historia i korthet 
Det råder lite osäkerhet kring hurvida Svenstorps 

kyrka byggts på platsen för en tidigare kyrka eller om 

kyrkan anlades först när Svenstorp blev en egen 

socken år 1542. Kvar från den äldre kyrkan finns 

tornet byggt på mitten av 1500-talet.  Den nuva-

rande kyrkan började byggas år 1850 och stod klar 

fyra år senare. Kyrkan uppfördes i gråsten och anslöt 

mot det gamla tornet. Det byggdes ett långhus och 

en tresidig koravslutning. Arkitekt till den nya kyrkan 

var Magnus Cederholm. 

 
Den äldsta kyrkogården 
Från år 1751 finns dokument rörande uppförande 

eller utvidgning av en kyrkomur på Svenstorp. Det 

ska ha skänkts medel till arbetena och muren skulle 

underhållas när arbetet var klart.  

1800-talets kyrkogård 
År 1858 ska det ha skett reparation och ombyggnad 

av muren med kalkbruk. I samband med detta upp-

fördes även två pelare vid ingången. Pelarna gjordes 

3 alnar höga och byggdes av tegel och kalk med 

”topp” klädd i järnplåt. Pelarna försåg sedan med en 

lucka, något lägre än pelarna.  

I dokument från 1800-talet beskrivs kyrkogår-

dens mur som en ringmur med djup grund. Muren 

va kallmurad och anlagd av gråsten. Det omtalades 

även att muren skulle rappas. På kartmaterial från 

början av 1800-talet syns det tydligt att endast det 

närmsta området är inringat kring kyrkan. Omgärd-

ningen var troligen den ursprungliga utsträckningen 

fram till1900-talets slut.  

1900-talet 
Vid något tillfälle, troligtvis vid början av 1900-talet 

rivs kyrkogårdsmuren och det planteras häckar i dess 

ställe. Kyrkogårdsmuren görs om till en ”glacismur” 

och det är troligt att delar av den äldre muren ingår i 

den nuvarande omgärdningen. Glacismuren är idag 

till viss del bortplockad och endast delar av den syns 

fortfarande.  

Den nuvarande grindens tillkomstdatum är okänt 

men den finns med på bilder från tidigt 1900-tal. 

Grinden stod dock placerad närmare kyrkan där den 

äldre omgärdningen gick. I samband med utvidg-

ningen av kyrkogården flyttades grinden fram till 

den nya ingången.  

Planering för utvidgning av kyrkogården påbör-

jades år 1966 då de första handlingarna gjordes upp. 

Det dröjde dock till 1971 då utvidgningen genom-

fördes efter ritningar av hortonom Staffan Larsson. 

Alla delar av förslaget genomfördes dock inte då det 

Ensikfteskarta från 1806 från enskifte. Här syns att sjön under en period varit urdikad. Från ca 1910. En bild från insidan av kyrkan. Datum okänt. 

Den nuvarande grinden syns på bilden, men med en annan 
placering än idag. Det finns även fler träd än idag och muren 
finns inte kvar än.  

Varken grind eller mur syns längre på bilden, häcken är nyplan-
terad. Bilden är odaterad men kan vara från omkring mitten av 
1900-talet.  
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bl.a. även skulle ingå en askgravlund som aldrig an-

lades.  

Ekonomibyggnad syns på ett par kartor och upp-

fördes troligtvis under slutet av 1800-talet början 

eller av 1900-talet med exakt datering är oklar. Den 

kan tidigare ha fungerat som vagnstall eller/och 

bårhus. Under 1990-talet byggdes ekonomibyggna-

den om för att fungera som personalutrymme och 

förvaring. Dess nuvarande utseende är från den re-

noveringen. 

Vid arbete på kyrkan skedde grävningsarbete år 

1986 på kyrkogården.  

 
  

Bild tagen år 1928. Kyrkogården är lummig med ett antal 
pelarväxter.  

Kartan från 1970 visar att vägen upp till kyrkan gick rakt, och att kyrkogården inte utvidgats än.  
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar  
Kyrkogården ligger på en mindre höjd nära till Näs-

byholmssjön omgiven av ett flackt jordbruksland-

skap. Landskapet runtomkring är öppet med lite 

bebyggelse. Alldeles intill kyrkogården ligger ett 

större jordbruk. Utöver denna gård ligger det endast 

ett fåtal mindre gårdar i närheten och en landsväg. 

Kyrkogården syns på långt avstånd då den är något 

upphöjd i det annars slätta omkringliggande land-

skapet.  

Kyrkogårdens begränsning 
Både den äldre och den yngre delen av kyrkogården 

omgärdas av en midjehög avenbokshäck. Längs med 

utkanten av gamla kyrkogården går resterna av en 

tidigare kallmurad stenmur. Avenbokshäcken går in 

en bit på den östra sidan vid platsen för den gamla 

öppningen av kyrkogården för att sedan gå ut igen 

och ringa in resterande utvidgning med avenboks-

häcken.  

Grindar 
Gamla kyrkogården har en entré. Huvudentrén lig-

ger på den östra sidan och utgörs av en dubbelgrind. 

Grinden är fäst i två stenpollare med pyramidformad 

spets. Grindbladen går i en våg ner till mitten och är 

gjorda av svartmålade fyrkantsjärn. På grinden finns 

det dekorativa bladelement av gjutjärn. 

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 och raka gångar 

delar upp de olika kvarteren. Gångstråken är lagda i 

rutnätsmönstrade liknande led, det verkar ha skett en 

reglering i efterhand med strukturering av kvarteren. 

Gravplatsernas storlekt och sträckning visar på ore-

gelbundenhet. Detta är tydligast på den södra sidan. 

Gångarna är packade med en hårt packad fingradig 

singel. På den utvidgade delen av kyrkogården är 

rutnätsmönstret uppdaget med raka linjer och bre-

dare gångar delar in de olika kvarteren.  

Service och belysning 
Kyrkogården har en servicestation placerad vid eko-

nomibyggnaden utanför södra sidan. Det finns en 

ställning för verktyg, tunnor för skräp, gröna plastva-

ser och vattenkran. På fasaden av ekonomihuset 

finns en informationsskylt. Det är enkel ram i metall. 

Skylten visar information rörande Skivarps försam-

ling och annan aktuell information. Det finns dock 

ingen gravkarta på kyrkogården. 

På kyrkogården finns det sex lyktstolpar utplace-

rade, alla lamporna är placerade på den äldre delen 

av kyrkogården. Lyktstolparna är av galvaniserat stål 

krönta med lykthus och dimmigt glas.  

Parkering till kyrkan och kyrkogården finns öster 

om kyrkogårdens begränsningshäck. Det finns ut-

markerade handikappsplatser. Ytbeläggningen består 

av hårt packad grus. 

Omgärdningen består av en formklippt häck. Kyrkogårdens enda grind. Rester av en tidigare omgärdning finns fortfarande kvar. 
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Byggnader 
Intill kyrkogården ligger en ekonomibyggnad med 

toalett.  

Byggnaden har sockel som bara syns delvis på 

den norra sidan och syns i sin helhet på den södra 

sidan, sockeln består av fogad natursten. Den är 

uppförd av rött tegel med gavelsidan delvis putsad 

och målad i en orange kulör. Byggnaden täcks av ett 

sadeltak med tvåkupiga tegelpannor.  

På den östra sidan finns två dubbla, träpanel-

klädda dörrar med stickbågig muröppning, dörrarna 

har en ljusgrå kulör. På den norra sidan finns det två 

liknade stickbågiga dubbeldörrar varav en kröns av 

ett överljus fönster. På östra, norra och västra sidan 

finns vardera en fönsteröppning. 

Träd 
Trädkransen utgörs av 13 gamla tysklönnar och är 

inte komplett. En flerstammig hagtorn står i kyrko-

gårdens sydvästra hörn.  

Öster om kyrkogården ligger ett parkområde som 

tillhör församlingen med träd, häck- och buskplante-

ringar, samt ett lapidarium med gravvårdar utlagda 

på en vall. Tre medelålders kärrekar växer. Ut mot 

vägen står tre lindar och fyra björkar. I planteringen 

norr om parkeringen står sex medelålders kärrekar.  

Häckar 
Lågt klippta buxbomshäckar omger majoriteten 

gravplatser på gamla kyrkogården. 

Längs södra sidan av kyrkogården löper en något 

gles, lågt klippt, hagtornshäck. Längs västsidan står 

en meterhög, klippt och tät hagtornshäck, medan 

den är cirka 70 cm hög längs norra sidan av kyrko-

gården. Från nordöstra hörnet ned till den utvidgade 

delen av kyrkogården saknas häck, men här finns 

istället en låg stödmur helt klädd med murgröna. 

Den utvidgade delen öster om kyrkan omges på 

alla sidor av en 50-100 cm hög, klippt avenbokshäck. 

Södra delen av parkeringsytan omges av en 150-200 

cm hög, klippt oxbärshäck. En plantering norr om 

parkeringen kantas av lågt klippt buxbomhäck. 

 
Planteringar 
Under senhösten finns det några perenna växter 

kvar på gravplatserna såsom kärleksört, lavendel, 

hortensia, murgröna, rosor, funkia, julros och rosen-

spirea. I den utvidgade delen växer alunrot, mur-

klocka, kärleksört, hortensia. Några annueller som 

silverek, fuchsia, begonia och höstplanterad ljung 

förekommer också. 

Buskar står ofta i par flankerande gravvården. 

Några av prydnadsbarrträden är klotklippta, medan 

andra har fått kubisk form. Det finns också en del 

barrträd som är uppsläppta till flera meters höjd. 

Främst förekommer idegran, himalayaen, kinesisk 

en, krypen, sockertoppsgran, buxbom, japansk ädel-

cypress, lagerhägg och lingontry. Föryngring av bux-

bomsplantor pågår på en återlämnad gravplats. I den 

utvidgade delen växer klätterbenved, himalayaen, 

dvärgcypress och klot av buxbom. 

I parkområdet öster om kyrkogården är buskar 

av prakttry, oxbär och rosenspirea utplanterade. I 

planteringen norr om parkeringen växer syrén. 

 
Vilda kärlväxter och kryptogamer 
Den rödlistade laven grynig dagglav (NT) noterades 

på tre av kyrkogårdens tysklönnar. Signalarten guld-

lockmossa förekommer på de flesta av träden. Den 

tidigare rödlistade alléskruvmossa, liksom de närbe-

släktade arterna trubbskruvmossa och kornskruv-

mossa, noterades på några av träden. Allémossa 

växer på en av tysklönnarna. De flesta träden har en 

måttlig till rik epifytflora med mellan 10-20 arter på 

stammen, medan enstaka träd har svagare flora. 

En äldre byggnad använd idag som servicestat-
ion/personalutrymme.  

På byggnadens södra sida är sockeln synlig.  
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På två kärrekar i parkområdet öster om kyrkogården 

växer den tidigare rödlistade laven flikig sköldlav. På 

gravstenarna växer allmänna epifyter som vägglav, 

hjälmrosettlav och kartlavar. 

Gräsmattan som täcker den utvidgade delen är 

måttligt näringspåverkad och har inslag av örter som 

vitklöver, brunört, tusensköna, hönsarv, mjuknäva, 

svartkämpar, rölleka och ogräsmaskros. Men det 

finns också mindre partier som domineras av grå-

fibbla. 

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 flera s.k. hålträd på Svenstorps 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. Då förutsättningarna finns är det troligt att 

fladdermöss förekommer i anslutning till kyrkan i 

Svenstorp, särskilt då de ofta dras till kulturbyggna-

der. Det krävs extra hänsyn där det finns eller kan 

förväntas finnas fladdermöss, särskilt när det gäller 

förändringar i trädbeståndet.  

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 gråsparv, kaja, koltrast, fasan, 

rödhake, gärdssmyg och kungsfågel. Vid besöket 

sträckte många andra fåglar över kyrkogården till 

och från Näsbyholmssjön; hundratals av gäss, mås-

fåglar, änder samt en havsörn (NT). Även under 

årets kalla månader används kyrkogården av traktens 

övervintrande fåglar för födosök, vila och skydd. De 

allmänna snäckorna parksnäcka och trädgårdssnäcka 

noterades också på kyrkogården. 

Av däggdjur förekommer sannolikt igelkott, ek-

orre, harar, kanin och mindre gnagare mer eller 

mindre regelbundet. Större däggdjur kan också före-

komma 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, lavendel och rosenspirea som innehåller 

nektar och pollen, besöks flitigt av olika småkryp. 

Förutom det gröna intresserar vindskyddade ytor 

och den lagrade värmen i gravvårdarnas och grus-

gångarnas stenmaterial många insekter. 
  

Trädraderna runt kyrkogården består av tysklönnar, i bak-
grunde syns Näsbysjön 
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Tubbskruv- och alléskruvsmossa. Murklocka och ljung. 

Dagglav. Parksnäcka. Äldre tysklönnar. 
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Områdesbeskrivningar 

Gamla kyrkogården 
Kvarteren runt hela kyrkogården har ett sammanhål-

let uttryck med huvudsakligen små buxbomsomfat-

tade gravplatsen.  

På norra sidan omfattar endast två till tre rader 

med gravplatser var per kvarter medan på den södra 

sidan är det mer oregelbundet med fler större fa-

milj/gårdsgravplatser. Kvarteren går i nord- sydlig 

riktning. På den nordvästra sidan finns flera tomma 

gravplatser med sin omgärdning kvar. De mindre 

raderna i norr kan tyda på dessa gravplatserna upplå-

tits till enskilda gravplatser medan orelbundenheten 

och stoleken på den södra kan typa på att de varit 

förbehållen till gårds/familjegravplatser. 

Kvarteren på den västra sidan är mer oregel-

bundna då gravplatserna har olika storlekar överlag 

mindre och ligger tätt. Samma sak gäller för den 

sydöstra sidans kvarter. 

Gravplatser 
Alla gravplatserna har ytbeläggning av singel 

På hela kyrkogården är det 60-tal gravplatser som 

inte har en gravvård utan endast har sin buxboms-

omgärdning kvar. Alla tomma gravplatser har ett 

liknande utförande med buxsbomsomgärdning och 

singel som ytmaterial. De flesta gravplatserna som är 

tomma är placerade på den norra sidans mittersta 

kvarter.  

Det finns endast två gravplatser med steninram-

ning på kyrkogården. Dessa är placerade på den 

södra delen. På den södra sidan finns det även två 

gravplatser med gjutjärnskedjade omgärdningar.  

På gamla kyrkogården finns 8 gravplatser som 

har infattningshäckar med buxbom och 26 plante-

ringasramar av sten. En gravplats utmärker sig ge-

nom en buxbom klippt i form av ett kors I övrigt 

finns mycket formklipps växtlighet på kyrkogården. 

Endast en omgärdning har formklippt rundel vid 

ingången till gravplatsen vilket kan tidigare ha varit 

en mjukt formad barockinspirerad omgärdning. Ett 

stort antal gravplatser på den gamla kyrkogården 

saknar plantering.   

Gravvårdar 
På den äldre kyrkogårdsdelen finns bland det äldre 

gravvårdmaterialet fem stående kalkstensvårdar och 

en liggande häll. På den västra sidan finns två kors-

formade gravvårdar av kalksten som idag är kraftigt 

vittrade. Kalkstensvårdar är ett signum för skånska 

begravningstraditionen och är ofta välarbetade och 

vackert dekorerade med uthuggna symboler.  

På kyrkogården finns det två områden där bort-

plockade vårdar placerats. Det ena är vid infarten till 

kyrkogårdens parkering på en anlagd backe. Det 

Kyrkogårdens äldsta del. 

Ett fåtal gravplatser skiljer sig från buxbomsomgärdningarna. En gravplats har buxbom klippt likt ett latinskt kors. 
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andra är i det nordvästra hörnet av den gamla kyr-

kogården, de flesta är från 1900-talets första hälft. 

Bland dessa finns även några äldre gravvårdar med 

naturromantiska formgivningar och infällda mar-

morplattor.  

Merparten av gravvårdarna på gamla kyrkogår-

den är från slutet av 1800-talet. Bland dessa finns en 

gravvård från mitten av 1800-talet i form av ett gjut-

järnskors placerat på den södra sidan. Korset har en 

svart kulör och på basen till korset finns en ängel 

lutande sig mot en stav. Gravvården har trepassfor-

made dekorationer och stilen är klassicerande. Järn-

korset är placerat vid vad som kan vara den äldsta 

vården på kyrkogården. Denna är en liggande häll 

och den enda av sitt slag på kyrkogården.  

Mörkgranit/ diabas dominerar bland gravvårdar-

nas stenmaterial. Till storlek och form finns en viss 

grad av 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 före-

kommer.  

Få vårdar avviker från den gängse karaktären.  

Av enklare gravvårdar i mindre skala finns ett få-

tal utspridda på kyrkogårdens äldre del.  

Flera påkostade högresta vårdar finns på den 

västra och södra sidan av kyrkogården. En gravvård 

är högre än någon annan vård på kyrkogården. Den 

har grov bearbetad, skrovlig granityta och en infälld 

textplatta av diabas. Gravvården är uppförd över en 

lantbrukarfamilj vilket visar på den status lantbru-

kare fick under slutet av 1800-talet. Många olika 

gravvårdsstilar går att utläsa i den variation av grav-

vårdar som finns på den gamla kyrkogården, allt från 

judendstil, klassicism och till funkis och andra mo-

derna stilelement. Se bilder på si. 20 för några exem-

pel.  

Vanligast förekommande titlarna är lantbrukare 

medan kvinnliga yrkestitlar saknas. Istället figurerar 

kvinnorna på vårdar såsom hustru eller dotter. 

 

Karaktärsdrag för äldre delen 

- Buxsbomsomgärdade gravplatser 

- Få gravvårdar på den nordliga sidan  

- Rakt dragna gravkvarter på norra sidan, på södra 

sidan mer oregelbundet. 

- Störst mängd vårdar från 1800-talets slut 

- Olika variationer på granit och diabasvårdar.  

- Klassisk 1800-tals planering med omgärdning, 

trädkrans och raka linjer. 

T.v Stående kalkstensgrav med rundat krön med inskription 
av kursivt typsnitt. T.h Gjutjärns gravvård med fyrkantig bas, 
klassicerande stil och har bladornamentik på basen.  

T.v Antikinspirerad kolonformadvård i polerad granit. T.h Enkel 
stående gård i polerad granit medpyramidkrön.   

Liggande vård med huggna kaner, inskriptionsram med 
”skrovlig yta” och inskriptionplatta i polerad granit.  



 

Svenstorps kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 | 21 

Utvidgade delen 
Kvarteren på den östra sidan av kyrkogården har ett 

enhetligt uttryck. Den utvidgade delen av kyrkogår-

den skiljs åt från den äldre delen genom avenbok-

häcken som löper där den tidigare kallmuren gick. 

En öppning finns i häcken mellan nya och gamla 

kyrkogården där grinden tidigare stod. Grinden har 

flyttats till den nyare öppningen mot parkeringen. 

Den utvidgade delen består flera gravkvarter som 

det är planlagt för Endast gravplatser lägs begrav-

ningshäcken mot öster har tagits i bruk. Kvarteren 

går i nord-sydlig riktning och delas upp av raka 

gångar.  

Gravplatser 
I den utvidgade delen av kyrkogården finns det end-

ast gravplatser längs med avenbokshäcken på den 

västra sidan. Totalt finns 3 gravplatsgångar avdelade 

på mitten genom huvudvången. Kvarteren är gräs-

lagda och gravplatserna har varsin liten rabatt place-

rade framför gravvården. Nästan alla gravplatserna 

har inramningssten som markerar rabatten. Utseen-

det är mycket snarlikt på de olika gravplatserna men 

variationer finns i planteringar och dekorationer 

såsom utplacerade lyktor. Gravvårdarna står place-

rade i rabatten. Mellan gravkvarteren går gångar av 

hårt packad fingradig singel. I mitten av ett kvarter 

står en ensam gravplats med rabatt och planterings-

ram av sten. Den flankeras av två sockertoppsgranar 

planterade i rabatten.  

Gravvårdar 
I den utvidgade delen av kyrkogården är gravvårdar-

na av modern karaktär. De var vanligen rektangulära 

och lägre. Det förekommer både vårdar med en 

asymmetriskt eller symmetrisk dekor och inskription. 

Denna typ av vård blir vanliga runt mitten av 1900-

talet och fram till idag. På samtida vårdar har formen 

idag blivit mer fri, samma sak med dekoren.  

Materialval för gravvårdarna i detta område är 

nästan utaslutande röd eller svart granit förutom en 

som är av marmor. Dekoren på gravvårdarna är 

kristna symboler såsom exempelvis 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 är enkla raka former, några få är 

matta och flera är blankpolerade. Vissa har en mer 

rundad naturaktig kröningsform på stenen.  

 

Karaktärsdrag för den yngre delen 

- Rektangulära gravvårdar i granit 

- Raka gångsystem 

- Öppenhet och överskådlighet 

- Låg skala och enhetligt 

 

Den yngre delen av kyrkogården.  

Lika men ändå olika. Grundtanken är liknande med avskalad 
formgivning, asymmetrisk dekor, men de skiljer sig genom 
detaljer som krönform och inskriptionsform.  

På den utvidgade delen har alla vårdarna ett eget jordstycke 
inringad med stenram framför vården. Planteringen skiljer sig 
mellan gravplatserna.  
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Gamla kyrkogården har starka influenser från sent 1800-talets 
stilideal av anläggande vilket syns på omgärdningen och träd-
raderna. Gångsystemen har varierade storlek på den södra 
sidan. På den norra sidan går gångsystemen mer i rak linje. Det 
finns flera äldre bevarade gravvårdar. De äldsta gravvårdarna 
varierar i sin utformning.  

 

Den utvidgade delen karaktäriseras av strikt planläggning, små 
gravplatser med ett homogent uttryck. Den har en stor översikt-
lighet. Gravvårdarna är få men har ett liknande uttryck. 
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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 
Svenstorps är placerad på en höjd mitt i ett uppodlat 

fullåkerslandskap. Kyrkan går att se på långt håll från 

landsvägen. Från kyrkogården är en vidsträckt utsikt 

över Näsbyholmsjön vilket bidrar till platsens upple-

velsevärde. Endast en gård ligger i nära anslutning 

till kyrkogården.  

Kyrkogården fungerar som ett parkområde i det 

omkringliggande jordbrukslandskapet.  

Kyrkogårdens olika komponenter; grindar, häck-

omgärdning, trädkrans, växtlighet, gravplatser och 

gravvårdar skapar en helhet som bidrar ytterligare till 

kyrkogården upplevelsevärde.   

Kyrkogårdshistoriska värden 
Kyrkogården kan fungera som en karta över olika 

arkitekturstilar och begravningstraditioner. Kyrko-

gårdens karaktär bär tydliga spår av det sena 1800-

talets ideal med sina rätvinkliga kvarter, klippta häck-

ar och sin trädkrans. Rester av del äldre muren syns 

fortfarande och markeras den befintliga avenbok-

häcken. Murresterna, trädkransen, grusgångarna och 

gravplatserna med dess rabatter är delar av äldre 

strukturer på kyrkogården. Att dessa går att avläsa är  

kyrkogårdshistoriskt värdefullt. Det finns en stor 

samling gravvårdar från olika tidsåldrar vilka bidrar 

med ett konsthistoriskt perspektiv. 

1970-talets utvidgning av kyrkogården går tydligt 

att urskilja  för att gestaltning och begravningsfor-

mer skiljer sig tydligt från övriga kyrkogården. Ut-

vidgningen är ett bra exempel på en generell utveckl-

ing på kyrkogårdar och i begravningstraditioner. .  

Den upphöjda jordvallen öster om den äldre kyr-

kogården har skapats för att visa upp bortplockade 

gravvårdar.  

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

verkat och bott i socknen har därför stora samhälls-

historiska värden. Det som inte syns berättar om det 

som skalades bort och inte ansågs lika viktigt i sam-

hället.  

I äldre tider utgjordes befolkningen i Svenstorp 

huvudsakligen av jordbrukare varför titlar som lant-

brukare, åbor och hemmansägare är vanliga. Grav-

platsers och gravvårdars storlek och utformning 

visar på den sociala status som de gravsatta haft. Till 

exempel har man på gravplats160 låtit resa en på-

kostad vård över sig och sin familj. Flera lantbrukare 

på kyrkogården har gravplatser med en välarbetad 

omgärdning av sten och/ eller järn som ytterligare 

visar på personernas status.  

På gamla kyrkogården finns få bevarade gravvår-

dar som är resta över kvinnor eller barn. De har 

varken titlar eller någon närmare presentation men 

av andra familjemedlemmars gravar ges en förklaring 

till deras relation. Ett exempel på en barngrav är 

gravplats 162, där föräldrarna överlevt flera av sina 

barn. Detta ger en inblick i den tuffa verklighet när 

barnadödligheten var hög och sjukvården outveck-

lad. Ofta är barngravarna små och anonyma vilket 

gör att de inte syns lika bra som de högresta och 

uppseendeväckande gravvårdarna.  

På Svenstorps kyrkogårds äldsta del figurerar 

kvinnliga titlar som dotter eller hustru. De står oftast 

på mannens grav och står underst trots att kvinnan 

avlidit tidigare. Detta speglar kvinnans tidigare un-

derordnade roll i samhället. Bristen på kvinnliga 

yrkestitlar kan också tyda på att Svenstorp länge var 

Rester från kyrkogårdens tidigare utförande syns fortfarande.  Vårdar från 1800-talet visar på hög hantverkarkunskap.  
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ett lantbrukarsamhälle där kvinnornas arbete, som 

på så många andra platser valdes att inte namnges.   

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 var varierande. Det är främst 

vårdarna i kalksten, sandsten och marmor, men även 

de tidiga granitvårdarna som har väl bearbetade ste-

nar med rik dekor och långa inskriptioner. Infäll-

ningar med tavlor, rosetter, krönkors och porslinsbi-

skvier är exempel på detaljer som bidrar med konst-

historiska värden. Olika tiders gravvårdar har tydliga 

stilinfluenser från arkitekturstilar såsom jugend, 

klassicism och funktionalism. 

De högresta vårdarna, särskilt granitvårdarna med 

fasade eller vinklade avslut är strama i sitt uttryck 

med få dekorer. Genom sin storlek har de stor bety-

delse för kyrkogårdens karaktär. De höjer sig över de 

andra vårdarna och ger genom sin massverkan ett 

arkitektoniskt uttryck och en ålderdomlig karaktär. 

Det finns några få stenomgärdningar och järn-

kättingar som bryter av från de sammanhängande 

stråken av buxbomsomgärdade gravplatser vilket gör 

kyrkogårdsmiljön mer variationsrik och bidrar med 

ytterligare konstnärliga-, arkitektoniska- och hant-

verksmässiga värden.  
  

Detalj av gjutjärnsvården föreställande en ängel som lutar sig  
mot en stav. 

En jordvall som används som  lapidarium för att visa upp bortplockade gravvårdar.  



 

26 | Svenstorps kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 

Biologiska värden 
Svenstorps kyrkogård ligger i fullåkersbygd och är 

nästan helt omgiven av åkermark, vilket medför att 

kyrkogården fungerar som en värdefull tillflyktsort 

för många djur och växter.  

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 Svenstorps kyrkogård. De har sina viloplatser i 

byggnader eller gamla hålträd. Samtliga fladdermus-

arter är fridlysta och är upptagna i Artskyddsförord-

ningen. 

Kyrkogårdens gamla tysklönnar har flera lav- och 

mossarter som bidrar till trädens höga biologiska 

värde; den rödlistade grynig dagglav (NT), signalar-

ten guldlockmossa och de naturvårdsintressanta 

arterna allémossa, dagglav och den tidigare rödlis-

tade alléskruvmossa. Dessa arter gynnas av solexpo-

nering och av uppvirvlat mineralrikt damm från 

omgivande åkrar och från krattning av kyrkogårdens 

grusgångar. 

Rödlistade arter utses av expertkommittéer vid 

Artdatabanken och utgörs främst av hotade och nära 

hotade arter. Signalarter är Skogsstyrelsens urval av 

arter som är indikatorer på miljöer där man kan för-

vänta sig att finna rödlistade arter.  

2009 registrerade länsstyrelsen skyddsvärda träd i 

Trädportalen för Åtgärdsprogram för särskilt 

skyddsvärda träd. 11 tysklönnar på Svenstorps kyr-

kogård registrerades, varav 2 som grova träd med 

stamdiameter över 1 m (s.k. jätteträd), 5 som grova 

träd med stamdiameter över 80 cm, samt 4 som 

hålträd. 

Trädkransen av tysklönn kan omfattas av det ge-

nerella biotopskyddet i miljöbalken, då den klassas 

som en allé av minst 5 träd på rad i ett öppet land-

skap. Länsstyrelsen gör dock en bedömning från fall 

till fall. 

 

  

Det gröna är också en viktig del av kyrkogårdens värde. 
Trädkarta över Svenstorps kyrkogård.  
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Vård av kulturhistoriska värden  
Svenstorps 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 Svenstorps kyrkogård bör följande vårdkrav 

gälla: 

 

 Trädkrans, 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 

  

Kyrkogårdens närhet och utsikt över den närliggande sjön är stor del av dess karaktär. 

Den utvidgade delen har en återhållsam och nedtonad utformning av gravplatser och vårdar.  

Det viktiga med den gamla kyrkogårdens karaktär är dess helhet. Samspel mellan vårdar och 
gravplatser. Äldre mönster syns fortfarande i gravplatseindelningen och är viktigt att värna om.  

Den tidigare muromgärningen syns fortfarande och ger en historisk kontext till platsen.  
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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 Svenstorp 

gäller detta framförallt kvarteren närmst kyrkan där 

gångstråk och gravplatsläggning är tydligare. Längre 

ut mot norr är flera områden numera tomma eller är 

yngre, vilket synt så de mer raka och ordnade plats-

sättning av gravplatserna. Merparten av gravvårdar-

na här är även mer sentida. 

       Strukturer som är viktiga att bevara  
Med kyrkogårdens struktur avses dess yttre be-
gränsningar, kvartersindelning, gångar, och indel-
ning i gravplatser. För Stenstorp gäller detta främst 
för dess huvudgångar och dess häck samt resterna 
efter glacismuren.  

 
  

Kartorna visar områden/strukturer/objekt som är viktiga för kulturmiljön, dock bör det observeras att kyrkogården som helhet är viktig och alla ingrepp bör undersökas hur det 
påverkar miljön och förändringar bör ske varsamt. 
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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 kyrkogår-
dar, gårdsmiljöer och på kyrkans mark i tätorter 
minskar inte på grund av avverkning, där alterna-
tiv finns.  

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

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

 Trädvårdsplaner med nödvändiga åtgärder för att 
vidmakthålla särskilt skyddsvärda träd finns fram-
tagna senast 2012 och tillämpas inom minst 70 % 
av kyrkogårdarna inom förvaltningen i Götaland 
och södra Svealand från och med samma år. 
 

De särskilt skyddsvärda träden omfattar jätteträd som har 
en stamdiameter på mer än 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 murrester, häck och 

trädkrans. Häcken är i relativt gott skick och utgör 

tillsammans med trädkransen ett vind/insynsskydd 

för kyrkogården mot ett intilliggande jordbruk och 

utanförliggande åkermark. Häcken är formklippt 

men har börjat glesas ut i vissa delar. Muren finns 

det bara rester kvar av. Muren löper en bit nedanför 

den nuvarande häcken och resterna syns tydligast 

längs med den södra, västra och norra sidan. Det 

finns en ingång till kyrkotomten och den har en 

järngrind.  

 

 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. 

 Försöka skydda den tidigare muren från meka-

niska skador och bevara de restdelar som finns 

kvar. Muren är en viktig lämning från kyrko-

gårdens tidigare utförande.  

Tillgänglighet 
Kyrkogården ligger nära parkeringen och är därför 

lättillgänglig. Grinden är lättöppnad.  Grusgångarna 

är lagda med fingradig singel.  

Då det inte finns några större nivåskillnader är 

det enkelt att ta sig runt. Merparten att gångstigarna 

är breda och lättillgängliga med undantaget för några 

få gravplatser som är inträngda mellan andra grav-

platser.  

Informationsskyltar finns placerade på ekonomi-

byggnadens fasad. På den utvidgade delen går det 

även breda gångar, men stora delar är täckta med 

gräs. Gräset är kortklipp och har inga höjdskillnader 

och är därför lättillgängligt.  

 

 Grinden 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 börjat 

fragmenteras. På den äldre delen har alla gravplat-

serna ytmaterial av singel medan alla på den nya 

delen har gräs. På den äldre delen finns det få grav-

platser med rabatt, den yngre delen har en liten ra-

Kyrkogårdens omgärdning har brister…. …och blir mer och mer fragmenterad. På bilden syns rester 
av en tidigare gravplats. 

Många gravvårdar är nedplockade eller bortplockade.  
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batt framför varje gravvård. Några fåtal gravplatser 

har steninfattning eller gjutjärnskedja. Uttunningen 

av buxbomen och bristen på växtlighet ger gamla 

delen av kyrkogården en ödslig karaktär. 

 

 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 

 Gravplatsernas omgärdningar och växtmaterial 

bör vårdas och underhållas regelbundet för att 

bevaras. 

 Upplåtning av äldre gravplatser bör i första hand 

ske utan att dessa styckas upp i mindre eller 

större platser för att ursprungsstrukturen beva-

ras. Äldre gravvårdar bör bevaras på sin plats. 

Möjlighet att återanvända gravplatser inom dess 

nuvarande begränsningar för askgravlund eller 

minneslunduppmuntras.  

 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 är 

sådana som har bedömts vara viktiga för att bevara 

ett områdes kulturhistoriska värde, lista över dessa 

finns som en bilaga i vård-och underhållsplanen. 

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 gravvårdar är vittrade, skadade eller ned-

plockade. Inskriptionerna på många äldre gravvårdar 

är svåra att tyda idag. Speciellt de vårdarna av mar-

mor och kalksten är svårlästa. Stenen vittrar på 

grund av miljöpåverkan och enda sättet att förhindra 

det är att rengöra nya stenarna regelbundet. Gene-

rellt är granitstenar i gott skick men även polerade 

granitstenar kan få skador, vittra eller få alg- och 

lavapåväxt. Generellt är vårdbehovet större bland de 

äldsta gravvårdarna.  

 

 Svårtydda texter och inskriptioner bör rengöras 

varsamt och fyllas i vid behov med samma kulör 

som tidigare.   

 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 fler 

gravvårdar skulle göra att kyrkogården får en 

ännu mer kal och ödslig karaktär. Återlämnade 

vårdar bör stå kvar i den mån det är möjligt. 

 Även gravvårdar som inte är markerade som 

kulturhistoriskt värdefulla har betydelse för kyr-

kogårdens karaktär.   

 Håligheter på krön och vid socklar bör fyllas 

med lämpligt putsbruk för att undvika frost-

sprängning. Se bilagan rekommendationer för vård- 

och underhåll 

 Gravvårdar som är uppstöttade, nedtagna, in-

stabila eller har dåliga infästningar bör dubbas. 

Församlingen bör budgetera för att resa några 

nedplockade gravstenar per och återdubba dem. 

Resta gravvårdar ger kyrkogården en levande ka-

raktär.  

 Gravvårdarnas inskriptionstavlor eller framsi-

dor bör rengöras med varsamma metoder. . 

Konservator bör dock konsulteras före åtgärd.  

 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 Se bi-

lagan rekommendationer för vård- och underhåll 

Byggnader 
Kyrkogårdens ekonomibyggnad ligger utanför kyr-

kogårdens häckbegränsning. Det finns mindre bort-

fall av fog mellan tegelstenarna. Både den putsade- 

och tegelfasaden har missfärgningar av alger. Bygg-

naden har en synlig sockel med missfärgningar av 

alger. 

Gravplatserna eka tomt på planteringar. Det finns lite lökar 
och perenner.  
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 Byggnaden bör ses över och kontinuerligt un-

derhållas för att hålla en god standard.  

 Urlakade fogar kratsas ur och lagas med kalk-

bruk. 

 Fasaderna bör rengöras varsamt från alger. Vid 

framtida behov av ommålning tas ett åtgärdsför-

slag fram. 

 Den synliga sockeln bör ses över. Den södra 

sidan bör hållas fri från växtlighet. Ta årligen 

bort uppslag av sly och buskar.  

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

vilket resulterat i att det inte finns mycket perenner 

eller annan växtlighet. Gravvårdarna står ensamma 

och i bästa fall flankerade de av städsegröna växter. 

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. 

 

 De rabatter och låga planteringar som finns bör 

bevaras och underhållas genom jordförbättring 

och påfyllnad av växter. Det bör vara en jämn 

fördelning av vintergrönt och blommande väx-

ter. 

 Häckarna bör bevaras i möjligaste mån. Ett 

förbud om införsel av buxbom till kyrkogården 

bör finnas då den allvarliga svampsjukdomar 

Cylindrocladium buxicola hotar buxbomen.  

 Nya planteringar kan göras, antingen intill 

gravvårdar, i gravplatsernas hörn eller på andra 

ställen där det är tomt. På så sätt förstärks ka-

raktären. Se vidare under förslag på växter. 

 Blommande lövfällande buskar kompletterar 

annueller och perenner varför de har en stor 

betydelse för både upplevelsen och mångfal-

den.  

 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 träden vid Svenstorps 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 juni till augusti. 

Man bör dock vara observant på eventuella 

häckande fåglar i murarna under denna tid. 

 Med hänsyn till fåglar och eventuella fladder-

möss bör åtgärder som berör träd endast utföras 

under augusti till och med november månad. 

Åtgärder som rör häckar kan utföras under 

större del av året, utom sommarperioden maj- 

juli, som är fåglarnas huvudsakliga häckningssä-

song. 

 Om det legat ris och löv en längre tid i kompost 

bör man vara försiktig då den ska tömmas. 

Vänta med att ta bort komposthögar till i maj, 

så störs inte några igelkottar.  
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 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 sparar 

delar av stammen och lägger den i en perma-

nent 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 boplatsen. 

Undvik att spika i träden, häng istället upp hol-

ken med plastklädd ståltråd kring en gren. An-

vänd holkar med plåtskydd kring ingångshålet. 

 Tillgång till öppna vattenytor gynnar många djur 

som fåglar, insekter, grodor, vattensnäckor och 

salamandrar. En liten damm skapar livsutrymme 

för många arter, men om det inte finns möjlig-

het till detta, kan man istället nöja sig med att 

placera ut ett fågelbad som många småfåglar kan 

dra nytta av, inte minst varma sommardagar. 

 För att i rabatter gynna fjärilar och andra nektar- 

och pollensökande insekter, plantera gärna 

blommor som doftar och har klara färger. Bra 

blommande växter för fjärilar är exempelvis kär-

leksört, rosenflockel, röd solhatt, fackelblomster, 

rosenspirea, lavendel, salvia, kungsmynta och 

rosenbuddleja. 

 Tidigt blommande träd och buskar är mycket 

viktiga för nyvaknade humlor och bin under vå-

ren. Lönn, körsbär, sälg, pil och hästkastanj är 

viktiga vårblommare som gärna får gynnas vid 

trädplantering. Vårblommande växter som kro-

kus, tulpan, vintergäck och sippor ger endast lite 

nektar, men insekterna dras ändå till dessa då de 

också samlar pollen som de kan överleva på. 

Under sommaren är lind kanske det värdefull-

aste trädslaget för pollinerande insekter. 

 Vid nyplantering använd gärna buskar och träd 

som producerar bär, då de är värdefulla för 

främst många fåglar. Sidensvans och samtliga ar-

ter av trastar är särskilt förtjusta i bär, men även 

en del småfåglar drygar under vinterhalvåret ut 

kosten genom att även äta frukt och bär. Till-

gången 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. 
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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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http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/
riksintressen/ 
 

Trädportalen: 

http://www.tradportalen.se 

 
Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kul-
turlandskapet: Remissversion: 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publ
ikationer/620-5411-2.pdf 
 
Uppdaterad version:  
http://naturvardsverket.se/Documents/publikatio
ner6400/978-91-620-6496-9.pdf 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lund 2016-10-18 

Linn Ljunggren och Tony Svensson 
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Bilaga 1 – Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar 
Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar (se planritning s. 44): 

 
Gravplats Gravvård, beskrivning Namn, årtal Gravplats, beskrivning Kommentar 

13 Stående obeliskvård i diabas. Inskription 
på basen.  

Lantbrukaren Johan Malmström 1839-1925 
Hustrun Elna Malmström född Olsson 
1848-1900 
 

Omgärdande buxbom, ingen 
plantering. Saknar ytterligare 
växtlighet 

Konst- och hantverkshistoriskt 
värde: Enda obeliskformade vården 
på kyrkogården. 

26 Kortare bredare vård i diabas med run-
dat krön.  

F Lantbrukaren Pål Mårtensson  
1835-1915 
Karna Karlsson 1848-1919 
 

Omgärdande buxbom, ingen 
plantering. Saknar ytterligare 
växtlighet 

Konst- och hantverkshistoriskt 
värde: Enda med denna typ av 
formgivning på kyrkogården.  

65 Stående granitvård med pyramidaktigt 
större krön. Hopbyggda av kvadratiska 
granitdelar. Inskription med bokstäver 
av metall.  

Anders Svensson 1824-1875 
Hustrun Elna 1830-1900 
Typografen Lars Andersson 1854-1934 
Lantbrukaren Erns Andersson 1887-1962 
Hustrun Alma Andersson 1887-1965 
 

Omgärdande buxbom, Tillhö-
rande planteringsram vid vården. 
Saknar ytterligare växtlighet 

Konst- och hantverkshistoriskt 
värde: Välarbetad storskalig vård.  
 
Samhällshistoriskt värde: Ovanlig 
arbetstitel för kyrkogården; Typo-
graf.  

87 Stående granitvård med stickbågsformat 
krön. Inhuggna vågrätta linjer. Lutad 
inskriptionsplatta i polerad diabas.  

Lantbrukaren Ola Persson 29/11 1831 14/7 
1912 
Hustrun  Anna Greta Holm 11/6 1836 
21/11 1914 
Dottern Johanna ¼ 1871 29/7 1896 
Per Olsson Lindberg 1863 1929 

Omgärdande buxbom, ingen 
plantering. Saknar ytterligare 
växtlighet 

Konsthistoriskt värde: Stram grav-
vårdsstil. Vården möjligen rest kring 
1929-talet.. 

109 Stående hög vård av granit men inhug-
gen inskription. Vård bestående av flera 
delar.   

Köpman Johan Köllerström Lindby 1847 – 
1917 
Hustrun Cecilia Köllerström 1846 – 1925  
 

Omgärdning av kedjor och med 
pollare av sten. Ytmaterial av 
singel. Formklippt idegran. Ingen 
plantering.  

Konst- och hantverkshistoriskt värde 
Ovanlig omgärdning för kyrkogår-
den.  
 
Samhällshistoriskt värde: Ovanlig 
arbetstitel för kyrkogården 



 

Svenstorps kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 | 41 

111 Gjutjärnsvård formad som ett latinskt 
kors. Dekorativa element såsom ängel 
lutad på en stav, bladornamentik och 
klöverbladskors? Intill ligger en oläslig 
gravhäll av kalksten.  

Här hvilar i herranom f. Drag och rusth på 
N 2 Lindby Sven Lindström  F 17/4 1785 D 
6/5 1857  
 

Omgärdning av buxbom.  
Fromklippt idegran. Ytmaterial 
av singel. Ingen plantering 

Konst- och hantverkshistoriskt värde 
Klassicerande vård, enda av sitt slag 
på kyrkogården.  
 
Person- och samhällshistoriskt värde: 
Ovanlig titel och ytterligare inform-
ation rörande personen  

113 1.”Bruten kolonnvård” i polerad granit 
 
2. Diabasvård med polerade detaljer i 
form av blommor.  
 
3. Enkel granitvård med tympanonkrön. 

1. Hans Olsson 27/5 1855 23/11 1901 
Tina Olsson 27/1 1862 10/3 1943 
Emil Olsson 14/3 1890 8/1 1964  
 
2. Ola Andersson 3/7 1825 27/4 1899 
Anna Andersson 12/4 1829 8/11 1901 
 
3. 24/2 1863 14/10 1919 
Anna Olsson 11/12 1873 28/11 1931 
 

Omgärdande buxbom, form-
klippta idegransbuskar. Ingen 
plantering. 

Konst- och hantverkshistoriskt värde 
Samling av vårdar från tidiga 1900-
tallet inom samma gravplats.  
 
Personhistoriskt värde: Tydlig famil-
jekoppling på gravplatsen 

126 Kalkstensvård med konkava hörn och 
ett rakt mittkrön. Huggen blomsterdekor 
och en stålande sol. 

Denna sten uttrycker minnet af krono skatte 
--- 
Lars Hansson  född 20 juli 1774 död – ok-
tober 1865 samt deras kära hustru Anna 
Maria 28 januari --- död --- 1886 
Dotter Anna 1814-1819  
---- 

 

 Konst- och hantverkshistoriskt 
värde: Väl bearbetad vård i kalksten. 
Klassicerande detaljer. Kalkstensvår-
dar är ett uttryck för den skånska 
begravningstraditionen.  

127 1. Klassisk 1800-talsvård med hög bas 
och uppåt avsmalnande krön i en pyra-
midspets. 
 
2. Kalkstensvård med rundat krön 

1. Lantbrukaren Jöns Andersson 1856-1946 
Hans maka Botilda Andersson 1860-1943 
Dottern Alfhild 1887-1981 
Fd. Lantbrukaren Bertil Olsson 1835- 1901 
Hustrun Mereda Olsson 1834-1879 
 
1. Enda texten som syns; 1841 

 

Omgärdande buxbom med mar-
kerad ingång av formklippt bux-
bom. Två pelarväxter av thuja. 
Infattningshäck av buxbom med 
plantering. 

Konst- och hantverkshistoriskt 
värde: Exempel på en tidigare domi-
nerande vårdform på kyrkogården. 
Kalkstensvård har en hög ålder för 
kyrkogården. Exempel på äldre 
skånsk gravvårdstradition. Ovanligt 
formad gravplats.  
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128 Kalkstensvård med konkava hörn och 
ett rakt mittkrön. Dekoren svår att ur-
skilja. 

Hemansägaren Nils Andersson  
------ 
Maka och dotter---- 
F 1803 - 1831 

 

Omgärdande buxbom, ingen 
plantering. Saknar ytterligare 
växtlighet 

Konst- och hantverkshistoriskt 
värde: Väl bearbetad vård i kalksten. 
Klassicerande detaljer. Kalkstensvår-
dar är ett uttryck för den skånska 
begravningstraditionen.  
 

139 1. Kalkstensvård 
 
2. Stående granitvård med vinklat krön 
 
3. Stående granitvård med textplatta i 
annan färg, krönet pryds av ett 
tympanon.  
 

1. Oläslig 
 
2. Kyrkovärden Lindbyholm 1851 – 1917 
 
3. Lantbrukaren Nils Mårtensson 1814-1891 
dess hustru Anna Andersson 1816-1895 
 

Omgärdning av kedjor och med 
pollare av sten. Ytmaterial av 
singel. Saknar ytterligare växtlig-
het 

Konst- och hantverkshistoriskt 
värde: Vård i kalksten. Kalkstensvår-
dar är ett uttryck för den skånska 
begravningstraditionen. Tre gravvår-
dar med varierad ålder och stilut-
formning. En av få gravplatser med 
annan omgärdning än buxbom.  
 
Samhälls- och personhistoriskt 
värde: Titel med koppling till plats, 
kyrkovärd.  
 

149 1. Två kalkstensvårdar korsformade  
 

 

1. Åboen --- Bengtsson  
--- Dess kära hustru --- 
Hans dotter  
--- Son Jöns Född den 1857 - 1855 
--- 
---- Deras kära hustru --F. 1835 --- 

Omgärdande buxbom, ingen 
plantering. Saknar ytterligare 
växtlighet 

Konst- och hantverkshistoriskt 
värde: Ovanlig form och material 
och har en hög ålder.  
 

151 Stående granitvård med infälld diabas-
platta 

Ängmästarn Jöns Mortensson Konradstorp 
1838 – 1902 
Margaretha Trulsson 1842 – 1913 
Dottern Hanna Vindigiana 1878 – 1890 
-Andra sidan-  
Ingeniören Morten Hilarius Mortensson  
1872 - 1942 
 

Omgärdande buxbom, ingen 
plantering. Saknar ytterligare 
växtlighet 

Samhälls- och personhistoriskt; Två 
ovanliga titlar, Ängmästare och in-
geniör. Placerad nära kyrkan, troligt-
vis personer av hög status i sam-
hället. 
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155 Stående marmorvård med rundat krön, 
dekoration av stjärnor och enade händer. 

Landstingsmannen och häradsdomarn Sven 
Larsson *1813 D 1880 och dess kära hustru 
Anna Mårtensdotter 1816 - 1855 
 

Omgärdande buxbom, ingen 
plantering. Saknar ytterligare 
växtlighet 

Hantverkshistoriskt värde: Marmor 
ovanligt material på kyrkogården. 
Bearbetade detaljer med stjärnor och 
händer.  
 
Person- och samhällshistoriskt värde: 
Ovanlig titel för kyrkogården och 
lokal koppling. 
 

160 Bautasten med infälld diabasplatta. 
Skrovlig yta, inskriptionsplattan pollerad. 
Uthuggen kors-dekor.  

Familjegraf Lantbrukaen  
Per Olsson 1824-1917 
Hustrun Bengta 1824 – 1906 
Dottern Anna Christina 1862-1878 
Sonen Ola 1850-1931 
 

Omgärdande buxbom, ingen 
plantering. Saknar ytterligare 
växtlighet 

Samhällshistoriskt värde: samhällsta-
tus reflekteras i utformningen av 
vården.  

162 Liggande vård med inskriptionsplatta 
Stenkant med skrivligstenram. Inuti-
ramen finns en polerad inskriptions-
platta. Allt i granit.  

Hans Svensson 1847 – 1894 
Kerstin Svensson 1849-1927 
Lars 1877-1878 
Hilda 1879–1880 
Anna 1870–1880 
Sven Lave 1889-1894 
Lars Mauritz 1881-1954 
 

Omgärdande buxbom, form-
klippta buskar, ingen plantering.  

Samhällshistoriskt värde: En av de få 
som uppmärksammar barn. Flertalet 
av barnen har avlidit i mycket ung 
ålder. 
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Gravplats 13 Gravplats 26 Gravplats 65 Gravplats 87 

Gravplats109 Gravplats 111 Gravplats 113 Gravplats 126 
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Gravplats 127 Gravplats 128 Gravplats 139 Gravplats 149 

Gravplats 151 Gravplats 155 Gravplats 160 Gravplats 162 
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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, Färslövs 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 
28. Östra Vemmenhögs kyrkogård, Östra Vemmenhögs sn, VP, Linn Ljunggren Jaconsson och Tony Svensson, 2016 
29. Västra Vemmenhögs kyrkogård, Västra Vemmenhögs kyrkogård, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
30. Västra Nöbbelövs kyrkogård, Västra Nöbbelövs sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
31. Svenstorps kyrkogård, Svenstorps 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 



 

 


