
 

 

 
 

Törringe kyrkogård 
 

Vård- och underhållsplan, 2016:33, del 1 

Åsa Jakobsson och Anna Rabow 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport 2016:33, del 1 
© Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, 2016 
www.regionmuseet.se 
Dnr: L12.20-212-16, 1384 
Text: Anna Rabow och Åsa Jakobsson 
Foto: Linn Ljunggren, Anna Rabow och Åsa Jakobsson 
Formgivning: Anna Rabow 
Granskning: Kerstin Börjesson, Regionmuseet Kristiandstad/Landsantikvarien i Skåne 
Kartor ur allmänt kartmaterial, ©Lantmäteriet, Gävle. Dnr 507-99-502 

 



 

 

Innehåll 
Inledning ............................................................................................ 5 

Bakgrund ....................................................................................... 5 

Mål och syfte ................................................................................. 5 

Metod ............................................................................................. 6 

Lagskydd för kultur- och naturmiljö .......................................... 7 

Kulturhistorisk bakgrund ................................................................ 9 

Kulturmiljö och fornlämningar ................................................ 10 

Kyrkans historia .......................................................................... 11 

Den äldsta kyrkogården ............................................................. 11 

1900-tal ......................................................................................... 12 

Beskrivning av kyrkogården .......................................................... 14 

Kyrkogårdens begränsning ........................................................ 15 

Grindar/muröppningar ............................................................. 15 

Gångar och strukturer ................................................................ 16 

Gravplatser .................................................................................. 16 

Gravvårdar ................................................................................... 16 

Träd ............................................................................................... 18 

Övrig växtlighet ........................................................................... 18 

Naturlig växtlighet ...................................................................... 19 

Djurliv .......................................................................................... 20 

Service och belysning ................................................................. 21 

Översiktlig beskrivning – karakterisering ................................ 22 

Kyrkogårdens kulturhistoriska värden ......................................... 23 

Värdebeskrivning ........................................................................ 24 

Kyrkogårdens betydelse i landskapet ....................................... 24 

Kyrkogårdshistoriska värden .................................................... 24 

Samhälls- och personhistoriska värden ................................... 24 

Biologiska värden ....................................................................... 25 

Vård av kulturhistoriska värden .................................................... 26 

Åtgärdsbehov .................................................................................. 28 

Begränsningar ............................................................................. 29 

Tillgänglighet ............................................................................... 29 

Gravplatser .................................................................................. 30 

Gravvårdar ................................................................................... 30 

Planteringar och annan växtlighet ............................................ 31 

Träd .............................................................................................. 32 

Djurliv .......................................................................................... 32 

Förslag på växter ......................................................................... 33 

Källmaterial ..................................................................................... 34 

Bilaga 1 – Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser och gravvårdar
 ........................................................................................................... 36 

Bilaga 2 – Målsättning och utveckling ......................................... 39 

 
 





 

Törringe kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 | 5 

Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Törringe kyrkogård är 
utförd av Regionmuseet Kristianstad/Landsanti-
kvarien i Skåne på uppdrag av Svedala församling. 
Fältarbetet utfördes under sensommaren 2016 med 
påföljande rapportskrivning under hösten samma år. 
Inventering och rapportskrivning har utförts av antik-
varie Anna Rabow samt biolog Åsa Jakobsson. Arbe-
tet har utförts i dialog med representant från försam-
lingen. Den kulturhistoriska värderingen är en stän-
digt pågående process där församlingen kan bidra 
med värdefull information 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 Svedala 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 Svedala försam-
ling som länsstyrelsen underlättas. 

• Svedala 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  Törringe kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Törringe 14:10 
Socken  Törringe socken   
Kommun  Svedala kommun 
Fastighetsförvaltare Svedala församling 
Areal  2350 m2 
 
Kyrkogården består av sammanlagt 58 st. gravplatser och samtliga är kistgravplatser. Det 
finns 11 st. gravplatser med skötselavtal och 16 st. tillgängliga gravplatser. 
 
Svedala församling innefattar kyrkorna Svedala, Börringe, Törringe och Västra Kärrstorp. 
Svedala församling utgör en del av Bara kontrakt och ingår i Lunds stift. 
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Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-
del där kyrkogårdens historia och dess nuvarande 
uppbyggnad beskrivs. Kyrkogården dokumenterades 
år 2003 av Regionmuseet Kristianstad och den 
dokumentationen står till grund för denna vårdplan. 
Historiken grundar sig på arkiv- och litteraturstudier, 
framförallt kyrkogårdsarkivets handlingar samt an-
nan tillgänglig litteratur, kartor och ritningsmaterial. 
Nulägesbeskrivningen av kyrkogården omfattar kyr-
kogårdens begränsningar för fastigheten Törringe 
14:10 med gångsystem, gravkvarter, gravplatser och 
gravvårdar samt växt- och djurliv. Särskild vikt har 
lagts vid att beskriva kyrkogårdens 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 formulerats. Vård- och 
underhållsplanen redogör också för aktuella åtgärds-
behov. 
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Lagskydd för kultur- och naturmiljö 
 

KULTURMILJÖLAGEN (1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 

4 kap (11-14§§) såsom kyrkligt kulturminne. 
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begrav-
ningsplatser tillkomna före 1940 får inte på 
något väsentligt sätt ändras utan tillstånd 
från Länsstyrelsen. Det gäller även vissa 
yngre kyrkobyggnader och begravningsplat-
ser utvalda av Riksantikvarieämbetet och 
Länsstyrelsen. 
 
För att få genomföra väsentliga förändringar 
behövs tillstånd från Länsstyrelsen. Tillstånd 
krävs t.ex. för utvidgning, uppförande eller 
ändring av byggnader, murar, portaler eller 
andra fasta anordningar samt större föränd-
ring av planteringar, trädbestånd och belägg-
ning av gångar. Länsstyrelsen ger besked om 
vad som behöver tillståndsprövas. Enskilda 
gravanordningar såsom gravvårdar, staket 
eller stenramar har ett skydd såsom en del av 
kyrkogårdens helhet och karaktär.  
 
PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och bygg-
nader skyddas även i PBL. En byggnad som 
är särskilt värdefull ur kulturhistorisk syn-
punkt får inte förvanskas och ska 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 bebyggelsens kulturhisto-
riska värde. Planläggning och bygglov hand-
läggs av kommunen och ska ske med hän-
syn till byggnadens kulturhistoriska värden. 
De kulturhistoriska värdena ska säkerställas 
genom skydd i detaljplan eller områdesbe-
stämmelse.  
 
I detaljplan eller områdesbestämmelse kan 
byggnader skyddas mot rivning samt mot 
förvanskning så att dess karaktärsdrag beva-
ras. Även träd och andra landskapselement 
kan vara skyddade i plan.  
 
MILJÖBALKEN (1998:808) 
Riksintressen regleras genom Miljöbalken. 
Riksintresse finns för att skydda och värna 
om så att Sveriges mark, vatten och fysiska 
miljö används på ett långsiktligt och hållbart 
sätt. Områden som är utsedda som riksin-
tresse för kulturmiljövården ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada kulturmil-
jön. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
kan behövas för att klargöra hur planerade 
åtgärder påverkar kulturmiljön. 
 
Törringe kyrkby ingår i riksintresset för kul-
turmiljö Skabersjö [M117] (Skabersjö och 
Törringe sn:r) med motiveringen att odlings-
landskap och bebyggelse präglas av Skaber-
sjö slott och Sege å. Törringes medeltida 
kyrka utgör en del av bebyggelsen i miljön. 

Biotopskyddsområden anges av regeringen 
för att skydda små mark- eller vattenområ-
den som på grund av särskilda egenskaper är 
betydelsefulla livsmiljöer för hotade djur- eller 
växtarter (7 kap 11 § Miljöbalken). På kyrko-
gårdar omfattas alléer, det vill säga trädrader 
med minst fem lövträd planterade i en enkel 
eller dubbel rad ofta av det generella biotop-
skyddet, men även stenmurar kan omfattas 
när de ligger i anslutning till jordbruksmark. 
 
I de fall där det finns fridlysta arter på kyrko-
gården gäller Artskyddsförordningen (2007: 
845). Förordningen omfattar dels de arter 
som skyddas enligt EU:s fågeldirektiv och 
habitatdirektiv, dels vissa andra vilt levande 
arter som är hotade i Sverige. Fladdermöss 
är en djurgrupp som är vanlig på kyrkogår-
dar, en annan är grod- och kräldjur. Samtliga 
arter av fladdermöss och grod- och kräldjur 
är fridlysta i Sverige. 
 
KULTURMILJÖPROGRAM  
Enligt Länsstyrelsens kulturmiljöprogram har 
området Skabersjö-Bara-Mölleberga kulturhi-
storiska värden. Det domineras av Skabersjö 
gods och dess historiska kontinuitet omvitt-
nas av sockenkyrkorna i Skabersjö och Tör-
ringe som till sina äldsta delar stammar från 
1100-talet. Törringe kyrkas medeltida utse-
ende är bevarat med äldre kyrkogårdsmur 
och stiglucka och är naturskönt beläget vid 
Sege å. 
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Törringe kyrkogård 
Karta från Svedala församling 

Motstående sida: Skånska rekognoseringskartan 1812-20. 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Törringe by och kyrkogård ligger inom fornläm-
ningen Törringe 4:1 och utgörs av den gamla by-
tomten. Äldsta kända belägg för Törringe eller 
Tyrdinghe finns i en skriftlig källa från 1367. Den nu-
varande stavningen med ö blev inte vanligt förrän på 
1700-talet då Skåne blev svenskt. Efterleden -inge 
tillhör våra äldsta namn och tros ha bildats före vi-
kingatiden. -ing kan betyda invånare medan -e be-
tecknar den plats där invånarna bor. 
Enligt prästrelationerna från 1624 fanns i Tör-

ringe by 14 gårdar. 1772 bestod byn av 14 gårdar,  
tre gatehus, en vattning och kyrka. Enligt Johan Lo-
rentz Gillbergs uppteckning från 1765 tillhörde de 
utsocknes frälsegårdarna i Törringe Skabersjö fidei-
kommiss. I byn fanns det förutom de 6 mantalen 

bland annat en prästgård, tre gatehus och en väder-
kvarn. Denna bild stämmer ganska väl överens med 
Skånska rekognoseringskartan från början av 1800-
talet där gårdarna låg samlade söder om kyrkan. 
Törringe gamla bytomt är delvis undersökt och 

utgör en ca 450 x 100-250 meter (N-S) stor yta. 1983 
gjordes en provundersökning, omedelbart söder om 
kyrkogårdsmuren, vid en grundmur till en förmodad 
medeltida gårdsanläggning. 
1990 drogs ledningar för fasadbelysning på kyr-

kogården och en arkeologisk undersökning gjordes. 
Ett 25 meter långt schakt togs upp utmed den södra 
kyrkogårdsmuren och ett antal provschakt mellan 
denna sträcka och den västra infarten. Förutom en 
tjocknackig flintyxa påträffades stenar med rester av 
kalkbruk. Stenarna tolkades vara rester av en 

grundmur eller ett murverk. Enligt muntliga uppgif-
ter hade liknande fynd gjorts tidigare i denna del av 
kyrkogården. 
  

Törringes gamla bytomt överensstämmer med 1772 års 
karta. Utdrag ur Fornsök, Raä, kartblad 2C1g NV (RT90). 
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Kyrkans historia 
Törringe kyrka är en romansk tidigmedeltida kyrka 
med putsade och vitkalkade fasader  och samtliga 
tak, trappgavlar och stödmurar är avtäckta med te-
gelpannor. Kyrkans långhus och kor uppfördes på 
1100-talet. Absiden tros ha tillkommit antingen in-
nan eller efter detta medan vapenhuset på den södra 
sidan byggdes på 1300-talet. Även tornet är byggt 
under romansk tid. Kyrkans valv slogs på 1400-talet. 
Kyrkans enda huvudentré finns på tornets västfasad 
då vapenhuset saknar förbindelse till långhuset. 
I vapenhuset finns tre uppställda gravhällar. Den 

ena är Wilhelm Faxes gravsten som är dekorerad 
med symbolerna tro, hopp och kärlek. Dess inskript-
ion lyder: Magister Vilhelm Faxe föddes hit till verlden d. 7 
Maji 1696, afled d. 1 April 1743. Har varit kyrkoherde 
här i Skabersjö och Törringe Församlingar 18 år. Gift med 
Professor Arvid Möllers Doter Anna Christina Moller i 14 
år och aflat med henne 8 Söner och 2 Döttrar. Hans själ 
fröjde Gud och förläne honom en glad uppståndelse. 
På den andra gravhällen står det enligt en be-

skrivning: Sedan den ärevyrdige och Högvällärde Kyrkoher-
den Herr Jacob Faxe, som första gången sedt denna verldens 
ljus den 16 Maji 1659 uti Skabersjö, hade uti sin lefnnads-
tid frugtat sin Gud, bevist sin Öfverhet undersåtlig lydnad, uti 
sitt Presterliga Embete tjent sin Gud och Hans Församling i 
43 år, med sin Kära Maka M. Anna Ledebuhr, som var 
född af  salig Herr Corn. Ledebuhr, Borgmästare i Malmö, 
1656 d. 1 Mart. kärligen sammanlefvat på 43 året, om sina 
9 Barns tillbörliga uppfostran med dess kära Maka låtit sig 
faderligen vårda hafvor Gud hans själ uti the himmelska 
boningar d. 2 Maji 1725 och hennes d. 19 Mart. samma år 
upptagit, och, hafva deras andelösa lekamen här fått sitt 
hvilorum sedan hans med själen uti 66 och hennes uti 69 år 
varit förenad. 

Den tredje gravhällen är över hemmansåboen Mår-
ten Perssons hustru Karna Nilsdotter på no. 17 i 
Törringe och deras dotter. En fjärde gravhäll ligger i 
golvet och har en delvis nersliten inskription. Samt-
liga är kalkstensvårdar. 

Den äldsta kyrkogården 
Den äldsta kartan över Törringe by som är från 1772 
visar en nästan kvadratisk kyrkogård. Enskifteskar-
torna som är upprättade 1807 och 1814 visar samma 
utbredning av kyrkogården. En jämförelse med da-
gens karta visar att kyrkogården inte har utvidgats 
under dessa århundraden. Kyrkogårdens gråstens-
mur sägs vara från medeltiden men det är mer troligt 
att den är yngre. På många andra kyrkogårdar fanns 
ett stort behov av utvidgning under 1800-talet när 
befolkningen växte. 
Den västra entrén är utmarkerad på alla kartor 

och verkar således ha funnits sedan lång tid. De 
andra entrérnas antal och placeringar har däremot 
förändrats. På den äldsta kartan finns en liten öpp-
ning i den norra murens mitt. Enligt nästa karta från 
1807 var denna igensatt och en ny upptagen mot 
söder och den angränsande gården. På den andra 
skifteskartan, upprättad bara några år senare, verkar 
det återigen bara ha funnits en entré i väster.  
Alla församlingar uppmanades i början av 1800-

talet genom ett kungligt cirkulär att inkomma med 
uppgifter om kyrkans skick och inventarier. Dessa 
skrivelser är oftast inte särskilt detaljerade. I beskriv-
ningen av Törringes kyrka som undertecknades av 
H. C. Rosvall finns endast två gravvårdar om-
nämnda. De tillhörde kyrkans inventarier och fanns 
således inne i kyrkan, se föregående kapitel. Om de 
övriga gravstenarna står det endast att det på kyrko-
gården inte fanns några andra likstenar än Allmogens. 

  

Skifteskarta från 1772 visar att kyrkogården hade en 
ingång i väster. 

Skifteskarta från 1807 visar att det även funnits en ingång 
i söder till den gård som låg närmast kyrkogården. 
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Enligt ett visitationsprotokoll från 1812 skedde inga 
begravningar i kyrkan. Några enskilda gravplatser 
fanns inte heller, i ett protokoll från 1872 kan man 
läsa att varje hemman hade sin del på kyrkogården. 
Denna uppdelning tycks ha fungerat enligt hävd så 
länge det inte var brist på gravplatser. I 1867 års 
protokoll berättas att det i Törringe socken bara 
fanns 264 invånare medan det i Skabersjö, som var 
moderförsamling, fanns 1129 invånare. Törringe 
socken utgjorde 1598-1962 annex till Skabersjö 
socken och Skabersjö gods innehade patronatsrätt-
en. Dess kyrkogårdar var lika stora med vardera 
närmare 900 platser. I Skabersjö begravdes omkring 
20 personer per år och i Törringe 5. Av siffrorna att 
döma fanns det större behov av gravplatser i moder-
församlingen. I många visitations- och ämbetsproto-
koll påpekas att Skabersjö kyrkogård var i behov av 
utvidgning medan det fanns gott om platser i Tör-
ringe. 
Hur kyrkogården var utformad finns det i arkiv-

handlingarna väldigt knappa uppgifter om. Enligt 
det första visitationsprotokollet från 1812 fanns det 
en mur kring kyrkogården och trädplanteringar. Mu-
ren var till 2/3 av kallmurskonstruktion och reste-
rande del var murad med bruk. Ett senare protokoll 
berättar att kyrkogårdsmuren rappades under 1833. 
Trädplanteringen var ”äldre” och var tänkt att utökas 
men vad för slags träd som fanns nämns inte. 

 

Längst upp t.v: Törringe kyrkogård sett från nordväst med 
omgivande träd som liknar almar. Odaterat foto, Raä. 

Mitten t.v: Kyrkogårdens södra del har haft höga kvarters-
häckar. Odaterat foto, Raä. 

Nedan t.v: Även denna bild visar att kyrkogården varit 
lummig. Foto från 1929, Raä. 

Någon närmre beskrivning om kyrkogården finns 
inte i kyrkans räkenskaper, vilka går så långt tillbaka 
som till 1730-talet. Men man förstår att det sker 
ständiga reparationer på kyrkogårdsmuren. I ett 
protokoll från 1872 nämns att kyrkogårdsmuren 
reparerats vilket bekräftas av utgifterna från föregå-
ende år då pengar utbetalats till murare, kalk och 
tegel. Dessutom finns en post om utgifter för nya 
kyrkogårdsportar. 

1900-tal 
De senaste decenniernas förändringar finns doku-
menterade genom fotografier och en uppmätning 
över kyrkogården från 1965. Sedan uppmätningen 
gjordes har det tillkommit några platser och en del 
har försvunnit. Hela kvarteret 24-27 bestod då av 
fem gravplatser och en trekantig plats för plantering. 
Nu är allt grästäckt och buxbomen kring kvarteret är 
borttagen. Likaså har gravplats 28 och planteringen 
öster därom försvunnit. Av detta lilla kvarter återstår 
endast en gravplats, nummer 29. 
På kyrkogården ska det tidigare ha funnits både 

lindar och almar som successivt bytts ut mot lindar. 
Det finns idag både relativt nyplanterade lindar och 
några äldre exemplar. 
Kyrkogårdsmuren blev omlagd omkring 1990 

men den ska ha utformats i enlighet med hur den 
såg ut tidigare och med samma öppningar. 
En del ommöbleringar av gravvårdarna har också 

skett under senare år. På äldre fotografier stod grav-
vården över Christian Wåhlin på plats 29 mitt på 
gravplatsen och idag står den vid norra sidan. Vår-
den var omgärdad av ett svart gjutjärnsstaket. Även 
på bilden av Törringe kyrka i Lunds stift i ord och bild 
från 1947 hade gravvården denna placering och om-
gärdning. Delar av staketet ligger lutade mot muren i 
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det sydöstra hörnet. Den tidigare placeringen av 
gravstenen stämmer bättre överens med både det 
gängse sättet att begrava och utformningen av de 
andra gravplatserna på kyrkogården.  
Äldre bilder visar också att det fanns två kalk-

stensvårdar bakom Christian Wåhlins vård, placerade 
till höger om långhusfönstret och till vänster om 
korfönstret. Dessa vårdar är troligtvis Vilhelm Faxes 
och Jacob Faxes vårdar och de har sannolikt legat 
inne i kyrkan från början men låg en tid på kyrko-
gården längs muren. Vårdarna flyttades in i vapenhu-
set i samband med en utvändig renovering. De har, 
tillsammans med ytterligare två vårdar, haft samma 
placering sedan 1986 då inventeringen av kyrkans 
inventarier utfördes. Ytterligare en kalkstensvård har 
sedermera ställts upp mot långhusväggen, mot hör-
net till vapenhuset. 
År 1942 grävdes det på kyrkogården för att 

kunna lägga ut dräneringsrör. Röret leddes ut till 
diket runt kyrkogården.  
År 1989 utfördes utgrävningar i närheten av kyr-

komuren och samma år skedde underhåll och lag-
ningar av kyrkogårdsmuren. 
Året därpå drogs ledningar för fasadbelysning på 

kyrkan Schaktningar utfördes innanför kyrkomuren, 
på den västra och södra sidan (se vidare under Kul-
turmiljö och fornlämningar). 
År 2002 fick Svedala Naturvårdsförening tillstånd 

att montera tornuggleholkar i kyrkans torn. Samti-
digt tillkom holkar även i kyrkorna i Skabersjö, Hyby, 
Bara och Skurup. Förhoppningen var att tornuggla, 
kattuggla och tornfalk skulle häcka här och huvud-
anledningen till monteringen var att tornugglan var 
nära utrotning. Kattuggla och tornfalk är bra på att 

jaga möss, samtidigt som det finns viss risk för otriv-
sel för andra fåglar. 

  

Längst upp t.v: Törringe kyrkogård, södra sidan. Foto från 
1941, S Jensfeldt, Raä. 

Mitten t.v: Törringe kyrkogård, sydöstra delen med grav-
plats med gjutjärnsstaket och de två gravhällarna över 
Jacob Faxe och Wilhelm Faxe på fasaden. Foto från 1941, 
S Jensfeldt, Raä. 

Nedan t.v: Törringe kyrkogård, norra sidan med grästäckta 
stora gravplatser. Foto från 1941, S Jensfeldt, Raä. 
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 
Törringe kyrkogård ligger på en höjd i ett lätt kupe-
rat, öppet odlingslandskap vid Sege ås slingrande 
lopp. Byns äldre utformning med bebyggelsen place-
rad söder om kyrkan på ömse sidor om bygatan har 
delvis behållits. Kyrkogårdens västra och södra sida 
gränsar dikt an mot privat bebyggelse och grann-
trädgårdar och i väster finns även parkering och 
församlingshem. I norr finns en granodling och i 
öster, mellan kyrkogården och ån finns betesmarker. 
Törringelund som ligger ett par hundra meter från 
kyrkan är en lövskog med sällsynt växtlighet, om-
ringad av en stenförstärkt jordvall. Lunden har i 
äldre tider tillhört Skabersjö gods och sedan 1800-
talet har den hyst en dansplats. 

Kyrkogårdens begränsning 
Kyrkogården omgärdas av mur, häck och trädkrans. 
På tre av sidorna, i väster, norr och söder består 
muren av en murad hög gråstensmur och i öster av 

en låg stödmur. Muren är högre på västra sidan mot 
parkeringen och lägre mot söder och norr. Den föl-
jer terrängen som sluttar ner mot öster vilket är sär-
skilt synligt från den norra sidan. Gråstensmuren är 
fogad med breda fogar som är utdragna över stenar-
na. Putsen är avfärgad eller kalkad i vitt. En del par-
tier av muren har nyligen lagats men inte avfärgats. 
Den södra delen av västra muren, efter huvudentrén, 
är helt putsad med stänkputs och avfärgad i vitt. 
Längs den norra delen av samma mur ligger en del 
grundstenar och stora gråstenar utanför muren, del-
vis dolda av singel. På denna murs insida är äldre 
gravstenar infällda. Avtäckningen på hela muren är 
av rött vingtegel lagt i tre skift. 
Då kyrkogårdens marknivå sluttar nedåt åt öster 

finns det längs denna sida en stödmur. Stödmuren 
består av gråsten och är fogad och avjämnad med 
cementbruk. På muren finns en klippt hagtornshäck. 
Häcken är uppblandad med avenbok och sly av 
bland annat idegran och alm. 

Innanför muren och häcken finns en trädkrans av 
sexton lindar med tre till fem träd per sida. 
 
Grindar/muröppningar 
Huvudentrén till kyrkogården som finns på dess 
västra sida, i anslutning till infartsvägen och parke-
ringen, utgörs av en så kallad stiglucka/portvalv. 
Den är valvslagen, lika djup som muren, putsad med 
spritputs, avfärgad i vitt och täckt av rött vingtegel. 
Dess dubbelgrind är en kraftig gjutjärnsgrind med 
mittpost i form av ett kors. Grindarna är enkla med 
kryssribbor nertill och två stora cirklar med kryss 
och fyruddiga stjärnor upptill. Grinden är svartmå-
lad medan de fyruddiga stjärnorna är silverfärgade.  
De andra två grindarna är i det sydöstra och det 

sydvästra hörnet. Den förra grinden leder till en 
avfallshög utanför kyrkogården. Både dess ram och 
nät är rostigt. Den lilla järngrinden i sydväst går till 
grannfastigheten och är en enkel svartmålad grind 
med ribbor.  

Törringe kyrka från norr med Sege å i förgrunden. Kyrkogårdsmuren består av fogad gråsen, norra sidan. Den östra sidan skyddas av en klippt hagtornshäck.  
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Gångar och strukturer 
Kyrkogården är indelad i små och smala kvarter med 
två till tio numrerade gravplatser och en till fyra 
gravplatser i bredd. Kvarteren sträcker sig i öst-
västlig riktning med smala gångar emellan. Samtliga 
kvarter utom ena halvan av det stora kvarteret i det 
sydöstra hörnet kantas av klippta buxbomshäckar. 
Längs murens och häckens sidor löper en bre-

dare gång, liksom utmed kyrkans sidor. En del kvar-
ter är mjukt avrundade och följer kyrkans form. Den 
något asymmetriska planen förstärks av att den 
västra huvudentrén är placerad snett framför väst-
tornet. Alla gångar är täckta med grå singel. 

Gravplatser 
På Törringe kyrkogård finns 67 numrerade gravplat-
ser (1-56). Kvarteren är små och har bara ett fåtal 
gravplatser med två rader. Ett kvarter i norr är dock 
bara en rad bred, och det bredvid har tre gravplatser  

i bredd. Gravplatsernas yttre form följer huvud-
gången kring kyrkan. All gravplatser har begräns-
ningshäck av buxbom och två har även stenram. För 
tillgänglighetens skull har gravplatserna en liten 
öppning i gravplatsens främre begränsningshäck.  
De flesta gravplatser är täckta med singel eller 

jordblandad singel, nio är dock täckta av gräs. Alla 
utom en av de grästäckta gravplatserna är tomma 
gravplatser. Det finns sammanlagt 28 tomma grav-
platser och de flesta av dem är täckta med singel 
men ett par är planterade. Enligt uppgift ska det 
dock bara finnas 16 tillgängliga platser. 
Två platser som saknar numrering är planterade. 

Den ena, intill nummer 49 på den norra sidan, har 
en stor formklippt idegran och den andra platsen 
invid den västra ingången har en nyplanterad yta 
med bland annat tre små lövträd, funkia och ett litet 
fågelbad. 

Gravvårdar 
På kyrkogården finns sammanlagt 75 gravvårdar 
inklusive de som finns i vapenhuset och på icke 
numrerade platser. 11 av vårdarna är av kalksten och 
de utgör de äldsta gravvårdarna på kyrkogården. Det 
är bara en som står på en numrerad gravplats (nr 
29), de andra har troligen ursprungligen legat inne i 
kyrkan eller varit placerade på kyrkogården. Fyra av 
vårdarna är uppsatta i vapenhuset, tre är lutade mot 
södra muren, en är fäst mot kyrkans södra långhus-
fasad, en är inmurad i västra kyrkogårdsmuren och 
en står i gången mellan västra muren och plats 32.  
Tre av kalkstenarna är inte alls tydbara och en är 

delvis tydbar. De som går att avläsa är daterade till 
tiden mellan 1725 och 1852 och de äldsta 1700-
talsvårdarna sitter i vapenhuset och på långhusfasa-
den. Dessa gravvårdar utgörs av stora rektangulära 
stenar som är rikt utsmyckade med inskriptioner och 
med dekor i relief  i form änglar och förgängelsemo-
tiv så som dödskallar.  

Huvudentrén i väster med stiglucka och rustik grind i form 
av kors. 

Den norra sidan har några grästäckta platser och en stor 
klippt idegran. 

På den södra sidan står två äldre kalkstensvårdar, den 
bakre är troligen från 1725 och den främre från 1829. 
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Två kalkstensvårdar som ligger lutade mot södra 
muren och övriga kalkstenar som står på kyrkogår-
den är resta med relativt grunda inskriptioner och 
lite dekor. De två första har runda avslut och är rela-
tivt rikt dekorerade medan de andra två, som för 
övrigt är i röd kalksten, saknar dekor.  
Resten av gravvårdarna är av grå och svart granit, 

marmor och gjutjärn. Den svarta graniten är vanlig-
ast. Det finns två gravvårdar i gjutjärn och fyra i 
marmor. Järnkorsen är likadana, bortsett från att det 
ena är avfärgat i vitt och det andra i svart, med ge-
nombrutna korsändar och förhöjd inskription. 
Marmorvårdarna är enkla rektangulära skivor, en del 
med dekor i form av försänkta kors. En av dessa står 
på en gravplats medan resten av stenarna är inmu-
rade i västra kyrkogårdsmuren.  
Av de 58 gravvårdarna i granit är omkring 40 

resta vårdar och resterande liggande. Av de resta 
vårdarna i granit finns det i huvudsak två typer. Den 
ena har avsmalnande liv, vinklat krön, polerad fram-

sida med någon försänkt dekor av exempelvis ett 
kors och bladverk och var vanlig under slutet av 
1800-talet och 1900-talets första decennier.  
Den andra typen är i liggande format med rakt 

krön och rakt liv, slipade eller polerade sidor och var 
vanlig under 1940-talet och de därpå följande de-
cennierna. En vanlig dekor på de yngre vårdarna är 
sädesax. Flera vårdar med titeln lantbrukare på den 
norra delen av kyrkogården har denna dekor. Ett 
tiotal av de resta vårdarna är nedplockade eller stöt-
tade. 
De flesta av de liggande vårdarna/hällarna är 

från senare delen av 1900-talet och de är väldigt 
enkla, rektangulära stenar, ofta med polerad yta. 
De äldsta vårdarna, särskilt kalkstensvårdarna, är 

ofta väldigt informativa. Det kan stå datum för fö-
delse och död, från vilken by personerna kom ifrån, 
gårdars fastighetsbeteckningar och antal barn. Det 
gäller särskilt lantbrukare som är den vanligaste yr-
kesbeteckningen. Även beteckningarna åbo och 

hemmansåbo förekommer. Dessa vårdar och de två 
jägarna antyder att Törringe präglats av Skabersjö 
gods och att man i huvudsak ägnat sig åt jordbruk 
och skogsskötsel.  
   I övrigt finns det andra vanliga yrken som var 

representerade i de flesta kyrkbyar, som kyrkovakt-
mästare och folkskollärare. Förutom läraryrket finns 
tre akademiska titlar representerade och det är en 
professor/domprost och två kyrkoherdar (inne i 
vapenhuset). Andra viktiga samhällsfunktioner inne-
hades av soldaterna, häradsdomaren, kommunalord-
föranden och sjukvårdskorpralen. 

Dekor med bl.a. sädesax tyder på att det är en lantbrukare. Granitvården över folksskolläraren har en ovanlig urnform. Den högresta granitvården på plats 27 sätter prägel på det 
i övrigt tomma, grästäckta kvarteret. 
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Träd 
Kyrkogården ramas in av en trädkrans av lind som 
består av 16 lindar av lite olika åldrar. Lindarna är av 
olika sorter, troligen skogslind, parklind och glans-
lind. Träden på den norra sidan är troligtvis äldst, de 
har kraftigast stammar. Två av dessa är utpekade av 
Länsstyrelsen som särskilt skyddsvärda träd då de 
har ihåligheter. Träden har naturligt friväxande kro-
nor men har beskurits, särskilt de nedre grenarna. 
Träden är idag förhållandevis jämnt planterade och 

då de blivit relativt uppvuxna är kyrkogården lum-
mig. Trädkronorna har lågt hängande grenar och 
konkurrerar särskilt i det sydvästra hörnet med an-
nan växtlighet och gravvårdar. Se vidare om träd i 
Törringe kyrkogård, Trädvårdsplan, 2016:33, del 2.  

Övrig växtlighet 
Nästan alla gravplatser omgärdas av klippt buxbom 
och omkring tio gravplatser som har rabatt har också 
en infattningshäck av buxbom. En del gravvårdar 
har bara en liten buxbomsinfattning framför vården 
(tex plats 27) eller i form av ett kors (plats 7). Detta 
gör att buxbomen är i allra högsta grad dominerar 
som växtmaterial. Buxbomens skick är dock inte 
särskilt bra. En jämförelse med bilder från 2003 gör 
gällande att buxbomen var i betydligt bättre skick då. 
Det är bara det stora kvarteret i sydost (gravplats 

23-27) och ytterligare en gravplats (16) som inte har 
buxbom. Det förra har inte någon begränsning alls 
och gravplats 16 har stenkant. 

De flesta gravplatser med begränsningshäckar av 
buxbom är täckta av singel/jordblandad singel. De-
lar av kvarteren i nordost (gravplats 54C-E och 56) 
och sydost (gravplats 23-27) är däremot täckta med 
gräs. 
Omkring hälften av gravplatserna har, bortsett 

från begränsningshäckar, någon typ av plantering 
med vintergröna växter och perenner. De vinter-
gröna växterna är oftast planterade två och två på 
var sin sida om gravvårdarna och ibland finns mer 
än en sort. De vanligaste vintergröna växterna är 
idegran, tuja, dvärggran och en. Idegran återfinns på 
9 gravplatser varav det stora flertalet finns på norra 
delen av kyrkogården. Här finns i huvudsak klippt 
låg idegran, men även ett större exemplar som flan-
kerar gången utmed kyrkan (intill plats 49). I det 
sydvästra hörnet finns flera exemplar av pelaridegran 
och på en gravplats fyra stora, rundklippta idegranar 
i hörnen på en gravplats (nr 16). 

Lindarna längs den södra sidan av kyrkogården. 

Tre pelaridegranar utgör även bakgrund åt bakomvarande 
gravvård (plats 20 och 21). 

Norra delen av kyrkogården har främst låga idegranar.  
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Tuja finns på en handfull gravplatser varav de flesta 
och de största exemplaren är i det sydvästra hörnet. 
Av denna finns det likaså både pyramidarter och 
dvärgbuskar. Andra vintergröna växter som före-
kommer i något exemplar är krypen, sockertopps-
gran, ädelcypress, japansk cypress och murgröna. 
På den norra sidan av kyrkogården finns färre, 

mindre och formklippta vintergröna växter varmed 
denna del är mer öppen. På den södra delen, särskilt 
hörnet mot väster, är den vintergröna växtligheten 
betydligt tätare och storvuxen. Här konkurrerar lin-
darnas kronor med gravplatsernas växtlighet. På en 
del gravplatser har växtligheten blivit för stor och i 
ett par fall har den blivit för vildvuxen. 
Andra växter som förekommer och som inte är 

städsegröna är rosor och kinesisk kärleksört. Annu-
eller och lökväxter har inte registrerats. 
 

Naturlig växtlighet 
Närområdet kring Törringe utgörs av ett uppodlat 
landskap, vilket medför att kyrkogården fungerar 
som en välkommen tillflyktsort för många växter 
och djur. Kyrkotomten ligger i direkt anslutning till 
åkermark på norra sidan och betesmark på östra 
sidan, vilket ökar möjligheten för olika arter att röra 
sig till och från området vid kyrkan. Det saknas dock 
registrerade värdefulla ängs- och betesmarker i när-
området vilka annars kunde vara intressanta för 
spridning av arter till och från kyrkogården.  
500 meter nordväst om kyrkan ligger Tör-

ringelund, ett grönområde som till stor del utgörs av 
ädellövskog med inslag av några öppna ytor. Tör-
ringelund ingår i ett större område som är Riksin-
tresseområde för natur, Backlandskapet söder om 
Romeleåsen (N87). Två kilometer i västlig riktning 
finns naturreservatet Arriesjön-Risebjär.  

Kyrkogårdens markbeläggning utgör en del av det 
biologiska kulturarvet. På Törringe kyrkogård utgörs 
bottenskiktet främst av grus, men två ytor gräsmatta 
finns också vilket skapar en intressant grön-grå miljö 
med speciella egenskaper. Gräsmattorna är måttligt 
till tydligt näringspåverkade och innehåller ett fåtal 
kärlväxter av liten betydelse för andra arter.  
Trädens bark är beväxt med lavar och mossor. Ju 

äldre träden blir desto fler arter tillkommer och dess- 
utom gynnas många lavar och mossor av solexpone-
ring och av uppvirvlat damm från åkrar och grus-
gångar eftersom det innehåller näringsämnen. Lin-
darna i trädkransen kring kyrkan har dock en relativt 
svag påväxt av olika lavar och mossor. Påväxten 
hämmas troligen av mur- och häckskuggning. Ex-
empel på några vanliga arter på träden är finlav, blå-
grå mjöllav, mjölig brosklav, skrynkellav, glänsande 
sköldlav, vägglav.  Två exempel på andra lavar i kyr-

Pyramidtujor och dvärgtujor på en gravplats i söder (nr 8). En kamouflagefärgad vattrad fältmätare (fjäril) sitter 
ovanför igenvallningen. 

Lindblomningen lockar pollen- och nektarätande insekter. 
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kogårdsmiljön är vägglav och murlav på kyrkogård-
murens södersidor. 
Grynig dagglav Physconia grisea, en lav som är no-

terad som nära hotad på rödlistan, noterades på en 
lind på kyrkogården. Samma träd har även guld-
lockmossa, Homalothecium sericeum, växande på träd-
stammen, en signalart som är lätt att känna igen och 
som signalerar att här kan finnas andra mer ovanliga 
arter. Signalarter används främst i skogliga miljöer 
under Skogsstyrelsens tillsyn. Rödlistade arter utses 
av expertkommittéer vid Artdatabanken och de arter 
som det ser sämst ut för klassas som antingen CR 
(akut hotad), EN (starkt hotad), VU (sårbar) eller 
NT (nära hotad).   

Djurliv  
De djur som gärna söker sig till kyrkogården ger sig 
till känna på olika sätt. Den som stannar upp en 
stund kan se många olika arter som rör sig i och 
kring grönskan.  

Fågellivet är ett ständigt närvarande inslag. Främst är 
det vanliga arter som pilfink, skata och kaja som 
visar sig när de söker föda och bomaterial i träd, 
buskar och gräsmattor. Kyrkogården i Törringe 
lockar även hussvala och ringduva medan glada kan 
ses spana efter byten från luften flygande i cirklar 
ovanför kyrkan. Hussvalan är rödlistad som en sår-
bar art (VU). I tornet finns en tornfalkholk uppsatt 
och som nämnts tidigare har kyrktornet varit intres-
sant för att även försöka locka tornuggla och 
kattuggla till häckning. 
Buskar som växer i planteringar och på gravplat-

ser och de häckar som skapar gröna strukturer kring 
vissa kvarter är intressanta ur insekts och fågelper-
spektiv då de kan erbjuda skydd och boplats men 
även födosöksmöjligheter. En kombination av barr-
buskar och lövhäckar innebär en ökad variation som 
gynnar fler arter. 
De gravplatser som har planteringar med blom-

mande växter som innehåller nektar och pollen, be-

söks flitigt av olika småkryp. Även lindens blomning 
är värdefull för insekterna under sommaren liksom 
de vilda växter som lever i kyrkogårdens kantzoner.  
Många organismer är knutna till träden på kyrko-

gården i Törringe men de flesta är små eller mer 
eller mindre osynliga då de lever bakom barken och 
inuti stammarna. Bin, humlor, fjärilar, blomflugor 
och skalbaggar är några representativa insektsgrup-
per rent generellt i miljön. Vanliga arter som är lätta 
att upptäcka är nässelfjäril, parksnäcka och träd-
gårdssnäcka varav de sistnämnda gärna äter alger på 
gravstenar.   
Förutom grönskan, drar vindskyddade ytor och 

den lagrade värmen i gravvårdarnas och grusgång-
arnas stenmaterial till sig många värmekrävande 
arter. Både små och stora stenar lagrar värme vilket 
är en viktig förutsättning för insekter och grod- och 
kräldjur. Gravplatser och grusgångar som är belagda 
med fint och sandblandat grus kan dessutom använ-
das av steklar som gräver ut bon i sanden. 

Holkar i kyrkans torn är tänkta att gynna hotad tornfalk. Håligheter i träd ger förutsättningar för insekter. Kalkvägglav är en ovanlig typ och växer på murens grund. 
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Fladdermöss är en mer osynlig grupp men det är 
troligt att de finns i anslutning till kyrkan och kom-
mer fram i skymningen för att jaga insekter. De dag-
vilar gärna i kyrktorn och på kyrkloft och vissa arter 
kan även övervintra här. De äldre träden, och främst 
de ihåliga, är en viktig miljö för dem. Extra hänsyn 
krävs alltid på platser där det finns fladdermöss, inte 
minst när det gäller förändringar i trädbeståndet. 
Alla de 19 påträffade fladdermusarter i landet är 
fridlysta.  
Av övriga däggdjur förekommer sannolikt igel-

kott, ekorre, harar, kanin och mindre gnagare mer 
eller mindre regelbundet i Törringe. Grod- och kräl-
djur som padda, vanlig groda, åkergroda, snok, och 
kopparödla dyker troligen upp då och då på kyrko-
gården, inte minst med tanke på att Sege å ligger 
nära och det finns små dammar i trakten. Skorpion-
slända och olika arter av trollsländor, insekter som 
observerades vid inventeringen, är tydliga tecken på 
samspelet mellan kyrkogården och omgivningens 
vattenmiljöer. 
 
Service och belysning 
På den västra sidan, intill kyrkogårdsmuren finns en 
servicestation. Här står en ställning av svart rundjärn 
där det hänger vattenkannor. Intill står en vattenstat-
ion och två baljor som kan lånas vid rensning av 
ogräs. Verktyg går att låna, de är placerade inne i ett 
utrymme på södra sidan av kyrkan. Intill den västra 
ingången, på utsidan av kyrkogårdsmuren, står av-
fallstunnor. Intill detta finns en informationsskylt 
som är en enkel skylt med träram placerad på ett 
järnrör. Det saknas en gravkarta över kyrkogården. 
Parkering finns på den västra sidan utanför kyrko-
gårdsmuren. 

På kyrkogården finns det en lyktstolpe utplacerade 
intill ingången på den västra sidan. Den är av svart 
stål krönta med lykthus och klarglas. Utöver detta 
finns det spotlights riktade mot kyrkan som är place-
rade på enkla metallrör.  
Det finns tre bänkar utplacerade på kyrkogården 

åt söder, norr och vid ingången till kyrkan. Bänkarna 
har en gjutjärnsstruktur med blomstermönster. Sits 
och ryggstöd består av träpanel. 
  

Servicestationen ligger innanför den västra muren. 
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Översiktlig beskrivning – karakterisering  
Törringe kyrkogård är en liten och typisk lantorts-
kyrkogård. Den medeltida kyrkan är högt belägen i 
landskapet och syns väl från nordöst med betesmar-
ker och Sege å i närheten. Kyrkogården har en trad-
itionell omgärdning med gråstensmur, trädkrans av 
lind och hagtornshäck. Den enda entrén utgörs av 
en stiglucka i väster. Att det bara finns en entré som 
är snett placerad framför kyrkan och att denna är en 
stiglucka ger en ålderdomlig prägel. 
Kyrkogården är enhetlig och har buxbomskan-

tade, singeltäckta gravplatser med mestadels yngre 
och lågmälda gravvårdar i granit. Många är över 
lantbrukare och en symbol som blivit vedertagen är 
sädesax. De flesta gravvårdar av kalksten har annan 
placering än i gravkvarten men sätter likväl prägel på 
kyrkogården och berättar om traktens historia. 
Växtligheten domineras av trädkransen av lind 

som blivit förhållandevis uppvuxen. Den norra delen 
är öppen med låg vintergrön växtlighet av främst 
idegran medan den sydvästra delen har flera hög-
växta pelaridegranar och tujor. 

Längst upp: Platsen mellan stigkuckan och kyrkans 
huvudentré är asymmetrisk och ger ett ålderdomligt intryck. 

Ovan: De norra kvarteret domineras av låg, klippt idegran. 
Den södra delen domineras av en stor gräsmatta i sydöst 
och hög växtlighet i det motsatta hörnet. 
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Kyrkogårdens kulturhistoriska värden 
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Värdebeskrivning 
Törringe kyrkogård utgör en komplex kulturhisto-
risk miljö. I den inbegrips faktorer som berör om-
givning, landskap, växter, djurliv, personhistorik, 
konsthantverk samt kyrkogårdshistoria. Värdebe-
skrivningen tar fasta på alla dessa delar. 

Kyrkogårdens betydelse i landskapet 
Törringe kyrkogård har en stor betydelse i landskap-
et, både som byns enda offentliga grönområde och 
på grund av dess vackra placering. Kyrkogården 
utgör tillsammans med Sege ås slingrande lopp, be-

tesmarker, intilliggande trädgårdar och inte minst 
Törringelund, gröna oaser i det öppna odlingsland-
skapet. Flera av byns gårdar flyttade ut vid skiftet 
men placeringen av bebyggelsen söder om kyrkan 
längs bygatan har bevarats. Att kyrkan under flera 
århundraden utgjort annex till Skabersjö har troligen 
spelat stor roll för utvecklingen av både kyrkan och 
kyrkogården som inte byggts om eller utvidgats. 
Kyrkogårdens placering på en höjd men en liten 
kyrka, en kyrkogårdsmur som följer terrängen och 
ålandskapet nedanför är särskilt synligt från norr när 
man färdas på vägen mellan Oxie och Svedala. Växt-

ligheten med lövträd, städsegröna växter och äldre 
gravvårdar gör kyrkogården till en tillflyktsort för 
många djur och bidrar till landskapets naturvärden. 

Kyrkogårdshistoriska värden  
Törringe kyrkogård utgör en traditionell lantsorts-
kyrkogård vad gäller storlek, omgärdning och ut-
formning. Den medeltida prägeln är bevarad genom 
att kyrkan är oförändrad och kyrkogården inte är 
utvidgad. Muren och stigluckan ska ha medeltida 
anor vilket bekräftas av kartmaterialet som visar att 
utvidgningar inte skett sedan åtminstone 1700-talet. 
Enligt de skriftliga källorna fanns det inte något 
sådant behov. Huvudentréns asymmetriska place-
ring, snett mittemot västtornet, och utformningen 
med stiglucka tyder på medeltida anor. Kyrkogår-
dens nuvarande struktur med mur/hagtornshäck, 
trädkrans, kvartersindelning med begränsningshäck-
ar, växtlighet på gravplatser, järngrind och resta 
gravvårdar tillkom under 1800-talet. Trädkrans ska 
ha funnits så tidigt som i början av 1800-talet varför 
lindarna har ett stort värde. En stor del av gravvår-
darna från 1800-tal och äldre är inte bevarade på sina 
ursprungliga platser varför samtliga resta äldre grav-
vårdar har ett värde för upplevelsen av kyrkogården.  

Samhälls- och personhistoriska värden 
Törringe kyrkogård har få gravvårdar bevarade på 
plats, dess samhällshistoriska värden kan dock avlä-
sas genom samtliga gravvårdars inskriptioner. De 
flesta bevarade titlar talar för att byn varit en lant-
bruks- och skogsbygd. I äldre tider var titlar så som 
lantbrukare, åbor och hemmansägare vanliga. De 
senaste decenniernas gravvårdar med symboler av 
sädesax visar på en återupptagen trend att visa tillhö-
righet till och stolthet över lantbruksyrket. De två 

Från kyrkogården har man utsikt över Sege å, betesmarker och allén från en intilligande gård. 
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gravvårdarna över jägarna tyder på närheten till trak-
tens skogar, som det närliggande Törringelund och 
inflytandet från Skabersjö gods.  
I övrigt är det kyrkoherdarna som utmärker sig 

på kyrkogården. De två gravarna i vapenhuset tillhör 
Jacob Faxe, död 1725, med hustru och dennes son 
Vilhelm Faxe, död 1743, med hustru. De, och Jacobs 
far Jörgen Faxe som var häradsprost och stamfader 
till en av Skånes äldsta och mest kända borgerliga 
släkte, var kyrkoherdar i Skabersjö och Törringe 
församlingar. Även nästa generations kyrkoherdar 
ska vara begravda här vilket den enda kalkstensvår-
den som är bevarad på en gravplats vittnar om. 
Christian Wåhlin (död 1829) som var professor och 
domprost i Lund vilar enligt inskriptionen vid sin 
fars sida. Den senare var kyrkoherde i Skabersjö 
men hans gravvård är inte bevarad.  

Biologiska värden 
Ur ett biologiskt perspektiv är träden den viktigaste 
delen av grönskan på kyrkogården i Törringe och i 
kombination med gräs, planteringar, grus och sten-
murar skapas en unik miljö som gör kyrkogården till 
en plats med en betydande roll för växt- och djurli-
vet i området.  
Lindarna i trädkransen fungerar som livsmiljö för 

en lång rad arter. De äldsta träden har värdefulla 
ihåligheter som troligen innehåller det viktiga och 
allt ovanligare substratet mulm. I denna lever ovan-
liga och hotade arter. Trädkransens trädrader kan 
klassas som alléer i ett övrigt öppet landskap och 
omfattas därmed av biotopskyddsbestämmelserna. 
Två lindar är utpekade som särskilt skyddsvärda träd 
enligt Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd. 
Länsstyrelsen har inventerat ett stort antal begrav-
ningsplatser för att hitta de värdefullaste träden. Träd 

som registrerats som särskilt skyddsvärda finns in-
lagda i Trädportalen på internet. De särskilt skydds-
värda träden omfattar jätteträd som har en stamdia-
meter på mer än 1 m, mycket gamla träd som är 
äldre än 140/200 år (beroende på trädslag) och ihå-
liga träd med stamdiameter på mer än 40 cm. Norr 
om Törringe by och i Törringelund finns det en stor 
mängd registrerade särskilt skyddsvärda träd.  
Den kallmurade stenmuren längs kyrkotomtens 

östra gräns kan också omfattas av biotopskyddsbe-
stämmelserna eftersom den gränsar mot jordbruks-
mark och hör därför till de generella biotopskydds-
områden som har skyddats för sina viktiga egen-
skaper som livsmiljö för andra arter. 
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Vård av kulturhistoriska värden  
Törringe 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 Törringe kyrkogård bör följande vårdkrav gälla: 
 
• Omgärdande murar och grindar bör vårdas och 

bevaras. 
• Nuvarande omgärdande häck, gångsystem och 

karaktärsskapande anläggningar bör vårdas och 
bevaras. Vid planläggning av nya gravplatser bör 
man utgå från befintliga utformningar och 
strukturer. 

• På gravplatser med högt kulturhistoriskt värde 
bör gravvårdar, ytmaterial, omgärdningar och 
växtmaterial vårdas och bevaras (se bilaga 1). 
Övriga gravplatser med kulturhistoriskt värde-
fulla gravvårdar, från i första hand tiden före 
1940-talet, bör bevaras. En del av dessa grav-
platser är utpekade som ”kulturgravar”. 

• Även andra, äldre gravplatser bör bibehållas vad 
gäller storlek och planläggning. Gravvårdar som 

inte är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla 
kan ha betydelse för kyrkogårdens karaktär. Man 
bör därför se till helheten och göra en avvägning 
innan en gravvård flyttas. Gravvårdar som åter-
lämnats kan stå kvar på gravplatsen tills behov 
finns att återanvända gravplatsen, Gravvårdar 
kan återanvändas om de markeras med omar-
betningssymbol. 

• Kyrkogårdens trädkrans av lind bör bevaras i sin 
omfattning och vid behov återplanteras med 
samma eller likvärdigt trädslag med historisk 
förankring i det omkringliggande landskapet. 

• Äldre och kulturhistoriskt värdefull växtlighet 
bör i första hand vårdas och stå kvar på grav-
platserna, även efter återlämnande av gravplats. 
Vid behov kan växter förnyas med samma eller 
liknande växtmaterial som befintliga eller flyttas 
till annan plats på kyrkogården. 

• För bevarandet av äldre växter bör gravrättsin-
nehavare informeras om växters kulturhistoriska 
och biologiska värden. Skötselavtal kan skrivas 
för bevarande av växtlighet på gravplatsen. Kul-
turhistoriskt värdefull växtlighet bör identifieras 
och skyltas eller markeras i skötselplan. 

 
Vid underhåll hänvisas till bilagan Rekommendationer 
för vård- och underhåll. För mer avancerade åtgärder 
bör kvalificerade hantverkare och arborister anlitas. 
 
Större åtgärder såsom 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 utgör plane-
ringsunderlag för tillståndsansökan. 

Åtgärder som berör träd i trädkransen och 
stenmurar intill jordbruksmark kan kräva dis-
pens från biotopskyddsbestämmelserna och/ 
eller artskyddsförordningen innan åtgärder får 
genomföras. Samråd med länsstyrelsen. Vård- 
och underhållsplanen kan ses som ett plane-
ringsunderlag inför dispens. 
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 Strukturer som är viktiga att bevara. Med kyr-
kogårdens struktur avses dess yttre begränsningar, 
kvartersindelning och gångar. 
 

 Gravplatser och gravvårdar med högt kulturhi-
storiskt värde. 
 
  

Kartan visar områden/strukturer/objekt som är viktiga för kultur-
miljön, dock bör det observeras att kyrkogården som helhet är 
skyddad och alla ingrepp kan påverkar karaktären. 

Nästa sida: I den sydvästra delen av kyrkogården konkurrerar lindarnas trädkronor med gravplatser-
nas högväxta tujor och idegranar. Ett tiotal gravvårdar är nedtagna eller stöttade och bör dubbas om. 
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Åtgärdsbehov 
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Begränsningar 
Kyrkogården begränsas av mur, häck och trädkrans. 
Häcken och muren är i relativt gott skick och utgör 
tillsammans med trädkransen ett vind/insynsskydd 
för kyrkogården mot ett intilliggande åkermark och 
näraliggande fastigheter. Den fogade gråstensmuren 
visar på mindre sprickbildning, algangrepp och 
några trasiga avtäckningstegel. 
 
• För att skydda muren och ha möjlighet att in-

spektera och underhålla muren bör intillig-
gande mark rensas från sly. Växtlighet och 
ogräs bör hållas nere, det gäller särskilt den 
östra sidan där växtligheten blivit väldigt hög. 
Död växtlighet bör tas bort. 

• Den fogade gråstensmuren och stigluckan bör 
regelbundet ses över och vid behov inte lagas 
med starkare bruk än ett hydrauliskt kalkbruk. 
Avtäckningen lagas med rött enkupigt tegel likt 
befintligt. Den putsade muren på västra utsidan 

kan eventuellt tas bort på sikt då synlig sten ger 
ett ålderdomligare intryck. 

• All fog och puts bör rengöras och avfärgas med 
kalkfärg eller kalkcementfärg, beroende på be-
fintlig putstyp. 

• Stödmuren i öster bör ses över och lagas med 
bruk. 

• Den klippta hagtornshäcken bör rensas från sly 
och kompletteras med ny hagtorn. 

• Rensning av eventuell rost och målning på 
järngrindar bör utföras vart tionde år med svart 
linoljefärg och silverfärg på detaljer. Även juste-
ring av tryckets funktion bör ses över.  

• Den sydöstra grinden är trasig och rostig och 
bör bytas. 

Tillgänglighet 
Kyrkogården ligger nära parkeringen och är därför 
lättillgänglig. Västra grinden går att öppna men an-
samlingen av grus gör det svårt att få upp grinddör-

ren helt. Det finns inte finns några större nivåskill-
nader och inte några trappor vilket gör det möjligt 
att ta sig runt på kyrkogråden. Gravplatserna är till-
gängliga genom att små partier av begränsnings-
häckarna tagits bort. Gångstigarna är förhållandevis 
breda. Informationsskylt finns placerad bredvid den 
västra ingången på utsidan av kyrkogårdmuren.  
 
• Västra grinden bör kontinuerligt underhållas så 

att den förbli lätt att öppna och stänga. Försik-
tighet bör tas vid påfyllning av singel för att inte 
blockera öppnandet av grinden. 

• Singel i gångarna bör fyllas på lite i taget så att 
ytan förblir hårt packad och framkomlig. Nytt 
grus bör vara i samma kulör som befintligt. 

• Gräsmattan bör hållas jämn och kortklippt för 
tillgänglighetens skull. 

• Översiktskarta över kyrkogården bör finnas på 
informationstavlan.  

Östra stödmuren är svår att inspektera p.g.a. all grönska. Hagtornshäcken bör rensas från sly av idegran, etc. Parkeringen är precis utanför huvudingången.  
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Gravplatser 
Begränsningshäckarna av buxbom är på en del stäl-
len i ganska dåligt skick, de är glesa och bruna. På 
många ställen är buxbomens rötter blottade på 
grund av erodering av ytmaterial och ogräsrensning. 
En jämförelse med bilder från 2003 gör gällande att 
buxbomen var i betydligt bättre skick då vilket kan 
bero på svampsjukdomarna Volutella buxi eller Cy-
lindrocladium buxicola. Särskilt den senare är allvarlig 
då den kan drabba all buxbom på kyrkogården. 
  
• Gravplatser med nivåskillnader i jämförelse med 

omgivande mark bör jämnas ut. Begränsnings-
häckar av buxbom kan inte fungera som stöd-
murar. De ytliga rötterna blottas vid ogräsrens-
ning och häckarna skadas på sikt. Buxboms-
häckar bör få ny jord och intilliggande ytor bör 
fyllas upp med singel. 

• Buxbomshäckarna intill gräsmattorna i öster bör 
rensas från gräs. 

• Buxbomshäckar bör vattnas vid torrperioder 
och ges näring årligen, detta för att öka mot-
ståndskraften mot sjukdomar. Buxbomen bör 
skyddas från mekaniska skador och klippas re-
gelbundet. Klippningen bör ske så att basen är 
något större än toppen. 

• Upplåtning av äldre gravplatser bör i första hand 
ske utan att dessa slås samman till större platser 
så att den befintliga strukturen bevaras. Möjlig-
het att återanvända gravplatser inom dess nuva-
rande begränsningar uppmuntras. 

• För att komplettera växtligheten kan nya plante-
ringar göras i de delar som saknar växlighet. 
Blommande buskar/perenner kan planteras på 
återlämnade gravplatser. Det skulle tillföra mer 
liv och karaktär på kyrkogården som helhet.  

Gravvårdar 
På kyrkogården finns förhållandevis få äldre grav-
vårdar från tiden före 1940-talet. Många av de yngre 

är liggande små hällar vilket gör att det finns få resta 
och stora gravvårdar. En del av de borttagna vårdar-
na är inmurade eller står intill muren.  
 
• Återlämnade gravvårdar med högt kulturhisto-

riskt värde bör få stå kvar på ursprunglig plats 
och endast i undantagsfall flyttas. Flyttning av 
dessa vårdar är tillståndspliktigt. Att ta bort fler 
gravvårdar skulle göra att kyrkogården får en 
ännu ödslig karaktär. 

• Även övriga resta, återlämnade vårdar bör stå 
kvar på sina platser i den mån det är möjligt. 
Äldre gravvårdar som är kulturhistoriskt värde-
fulla har betydelse för kyrkogårdens karaktär. 

• Gravvårdar som är nedtagna, uppstöttade, 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.  

Gravplats16 döljs av vildvuxen oxbär och murgröna. Buxbom blir mindre motståndskraftig om rötterna blottas. Flera delar har många tomma gravplatser utan plantering. 
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• De två kalkstensvårdar som lutar mot den södra 
muren bör, för att undvika ytterligare skador, 
fästas mot muren med rostfri dubb.  

• Gravvårdarnas inskriptionstavlor eller framsidor 
bör rengöras med varsamma metoder. Svårtydda 
texter och inskriptioner bör rengöras varsamt 
och vid behov fyllas i med samma kulör som ti-
digare. Konservator bör dock konsulteras före 
större åtgärder. 

• 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 kyrko-
gårdens karaktär. För vård- och underhållsåtgär-
der på gravvårdar hänvisas till bilagan Rekom-
mendationer för vård- och underhåll. 
 

Planteringar och annan växtlighet 
En stor del av gravplatserna har ingen gravvård och 
flera är igensådda med gräs vilket ger, på en så pass 
liten kyrkogård som Törringe, ett tomt intryck. På 
en del ställen har växtligheten blivit för hög eller 
vildvuxen vilket försvårar skötseln av gravplatserna 
och konkurrerar med trädkronornas grenar.  
 
• Buxbomshäckarna bör bevaras i möjligaste 

mån. För att hindra spridningen av främst 
svampsjukdomen Cylindrocladium buxicola bör ett 
förbud om införsel av buxbom till kyrkogården 
finnas på informationstavlan. Se vidare under 
Gravplatser. 

• Rabatter avgränsade med infattningshäck av 
buxom eller stenkant bör bevaras och underhål-
las genom jordförbättring och påfyllnad av väx-
ter.  

• Vintergrön växtlighet som konkurrerar med 
trädkransens kronor eller skymmer gravvårdar 
bör beskäras eller återplanteras. Växtligheten 
bör inte heller skada buxbomen. Växter med 
utbredande växtsätt, så som många enar, bör 
tas bort och undvikas i framtiden. Växtsorter 
med strikt växtsätt (t.ex. pelaridegran) eller som 
går att formklippa bör väljas i stället. På grav-
plats 16 och 29 har växtligheten blivit för stor 
och bör tas ner.  

• Växtligheten bör kompletteras med mer peren-
ner eller blommande, lövfällande buskar. Det 
kompletterar annueller och har stor betydelse 
för både upplevelsen och mångfalden. Plante-
ringar kan göras, antingen intill gravvårdar, i 
gravplatsernas hörn eller på andra ställen där 
det är tomt. Se vidare under Förslag på växter. 

• Äldre och unika växtsorter samt växter med 
höga biologiska värden, bör i första hand vårdas 

Kalkstensvårdarna vid den södra muren bör fästas i muren. Buxbom och sockertoppsgran som skadats av en annan, 
numera borttagen, växt. 

Den enda bevarade kalkstensvården in situ skyms av 
lövfällande växtlighet. 
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och få stå kvar på gravplatserna även sedan de 
har återlämnats. Vid behov kan de 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.  

Träd 
Åtgärdsbehov och skötselrekommendationer åter-
finns i Törringe kyrkogård, Trädvårdsplan, 2016:33, del 2.  

Djurliv 
• 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 under sommarmåna-
derna maj- juli, som är fåglarnas huvudsakliga 
häckningsperiod. 

• Vissa hålhäckande fåglar, som till exempel svart-
vit flugsnappare, talgoxe, blåmes, nötväcka och 
stare, gynnas av att man sätter upp fågelholkar. 
Undvik att spika i träden, häng istället upp hol-
ken med plastklädd ståltråd kring en gren. An-
vänd gärna holkar till fladdermöss också. 

• Undvik att belägga grusgångar med asfalt, 
krossten eller annan hårdgörning. Det är vanligt 
att solitärbin och andra insekter anlägger bon i 
kyrkogårdens grusgångar. 

• Plantera gärna blommor som doftar och har 
klara färger för att gynna fjärilar och andra nek-
tar- och pollensökande insekter. Bra växter är 
exempelvis kärleksört, 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 och pil kan gärna gyn-
nas vid trädplantering. Plantera även vårblom-
mande växter som krokus, tulpan, vintergäck 
och sippor som ger nektar och pollen för insek-
terna att överleva på. Under sommaren är lind 
ett värdefullt trädslag för pollinerande insekter  

• Om det legat ris och löv en längre tid i kompost 
bör man vara försiktig då den ska tömmas. 
Vänta helst med att ta bort komposthögar till i 
maj, så störs inte några igelkottar.  
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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. 
 
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 varu-
märket Grönt kulturarv® har funnits i od-
ling i Sverige sedan före 1940. De har 
lång odlingstradition, intressant kultur-
historia och bra odlingsegenskaper. Sor-
terna har samlats in inom Perennuppropet 
som var  en landsomfattande inventering 
av äldre prydnadsperenner och pågick 
mellan 2003 och 2010. Bakom uppropet 
stod Programmet för odlad mångfald, 
POM. Perennsorterna som säljs under 
varumärket Grönt kulturarv® är utvalda att 
bevaras i den svenska genbanken för ve-
getativt förökade växter. Sorterna finns 
att köpa i handelsträdgårdar 
 



 

34 | Törringe kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 

Källmaterial 

Litteratur 
Andréasson, Anna, 1982, Gravvårdar i sten – ett mång-
skiftande kulturarv. Stad & Land 184. Alnarp. 

Berglund, Inger, 1994. Kyrkogårdens meditativa rum. 
Stockholm. 

Bringéus, Nils-Arvid, 1997, ”Skånsk kyrko-
gårdsvandring”. I Skånska kyrkor, Skånes Hembygds-
förbunds årsbok. ”, s. 185-215, Kristianstad.  

Bucht, Eivor (red.), 1992, Kyrkogårdens gröna kultur-
arv, Movium Alnarp.  

Carlsson, Åke & Hultengren, Svante (red), 2009, 
Kyrkogården – en Noas ark, Naturcentrum 
Stenungsund.  

CGK- Centrala gravvårdskommittén, 2007, Hand-
bok för kulturhistorisk inventering, bevarande och återan-
vändning av gravanordningar, Stockholm. 

Fjaestad, Monica (red), 1999, Tidens tand, förebyggande 
konservering, Riksantikvarieämbetet. 

Hansson, Hans-Erik, Bielawski, Jarema & Jönsson, 
Karna, 2002, Vård av gravstenar. Riksantikvarieäm-
betet.  

Hansson, Marie, 1997, ”Den skånska kyrkogården” 
ur De skånska trädgårdarna och deras historia, s. 153-
164. Lund.  

Herrlin, G., (red.), 1947, Lunds stift i ord och bild, 
Stockholm. 
 
Klintborg, Åsa, 1993, ”Den skånska kyrkogårds-
trädgården” ur Ale, Historisk tidskrift för Skåneland, 
nr 1, s. 1-19, Lund. 

Klintborg Ahlklo, Åsa, 2001, ”Mellan trädkrans 
och minneslund. Svensk kyrkogårdsarkitektur i 
utveckling 1940-1990.” ur Stad & Land 167. Mo-
vium, Alnarp.  

Kyrkogårdens form och miljö. Planering och vård av begrav-
ningsplatser och deras byggnader. 1991, Boverket, 
Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkans kyrko-
gårdsdelegation, Stockholm. 

Reijer, Pål & Sörensen, Ann-Britt, 2007. ”Tillgäng-
liga gångar på kyrkogårdar, i parker och bostads-
gårdar.” Stad & Land 170. Movium, Alnarp. 

Rosander, Charlotte, 2011, ”Döende buxbom – ett 
hot mot vårt gröna kulturarv”, ur Gröna fakta nr 2 
2011, Movium, Alnarp.  

Sandell, Angela, Kyrkogårdshandboken med kvalitetsbe-
skrivningar 2012, Stad och Land 182, Movium, Al-
narp. 

Schönbeck, Hedvig, 2008, De svenska städernas be-
gravningsplatser 1770-1830, doktorsavhandling i 
konstvetenskap, Uppsala universitet. 

Svala, Catharina, 2010, Kyrkogårdsmuren – kultur och 
konstruktion, Stad och Land 180, Movium, Alnarp.  

Sveriges stenindustriförbund SSF, 2005, En handbok 
om natursten, Gravvårdar, Johanneshov.  

Sörensen, Ann-Britt, 2005, ”Begrepp i begrav-
ningsverksamheten 2005.” i Gröna Fakta 5/2005. 
Movium, Alnarp. 

Sörensen, Ann-Britt & Wembling, Mona, 2007, 
”Minnenas trädgård – om kyrkogårdens form och 
växter.” ur Stad och Land 173, Movium, Alnarp.  

Unnerbäck, Axel, 2002, Kulturhistorisk värdering av 
bebyggelse, Riksantikvarieämbetet. 

Otryckta källor 
Cissela Olsson och Anna Rabow, Buxbomen i Skåne 
och Blekinge, kulturhistorisk analys 2013, Rapport, 
Regionmuseet Kristianstad 2014. 

Cissela Olsson och Anna Rabow, Buxbom, Handbok 
om buxbom på begravningsplatser i Skåne och Blekinge, 
Rapport, Regionmuseet Kristianstad 2014. 

Sturesson, Anna, Törringe kyrkogård, Dokumentation, 
Rapport 2003:128, Regionmuseet Kristianstad/ 
Landsantikvarien i Skåne 

Svedala kyrkoarkiv, Landsarkivet i Lund 

Törringe socken, Regionmuseet Kristian-
stad/Landsantikvarien i Skåne 

Underhållsplan för Törringe kyrka, Svedala försam-
ling, Lunds stift, Skåne län, 2007, ItArk Arkitekt-
kontor AB 

Internet 
Biotopskyddsområden, Vägledning om tillämp-

ningen av 7 kapitlet 11 §§ miljöbalken. Handbok 

2012:1 Utgåva 1. December 2012 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publ

ikationer6400/978-91-620-0176-6.pdf?pid=8067 

 

Fornsök: 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.ht

ml 

 

Historiska kartor, Lantmäteriet: 

http://www.lantmateriet.se  
 



 

Törringe kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 | 35 

Kringla: 
http://www.raa.se/hitta-information/kringla/ 
 
 
Skånes kulturmiljöprogram:  
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionD
ocuments/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmil-
jo/planfragor/planpm/KulturmiljoprogramplanPM.
pdf  

 
Materialguiden, Rapport från Riksantikvarieämbe-
tet, 2013: 
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/3
310/Varia%202013_35.pdf?sequence=1 
 
Riksintressen för kulturmiljövården – Skåne Län: 
http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/
riksintressen/ 
 
Trädportalen: 
http://www.tradportalen.se 
 
Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kul-
turlandskapet: 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publ
ikationer/620-5411-2.pdf 
 
Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kul-
turlandskapet, Mål och åtgärder 2012-2016: 
http://naturvardsverket.se/Documents/publikatio
ner6400/978-91-620-6496-9.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristianstad och Lund 2016-10-21 

Åsa Jakobsson och Anna Rabow 
  



 

36 | Törringe kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 

Bilaga 1 – Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser och gravvårdar 
Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar. Se karta s. 27: 
 
Gravplats Gravvård, beskrivning Namn, årtal Gravplats, beskrivning Kommentar 
10 
(bild s 17) 

Fint krysshanrad vård i form av urna på fot 
som står på en kubisk sockel. Två socklar 
varav den nedre är i grå granit med avfasade 
avslut.  

FOLKSKOLLÄRARE / HANS NILSSONS / FA-
MILJEGRAV 

Ytmaterial av singel, omgärdning 
av buxbom med ingång.  

Det finns vatten och växtlig-
het i nedsänkningen i vården.  

17 
(bild s 38) 

Svart granitvård med vinklat krön, framsida 
med polerade kant, kors, slingrande kvist 
med avlånga blad och oval med inskription 
ovanpå korset. Svart granitsockel.  

F.d. Soldaten / HANS KRONQVISTS /  
FAMILJEGRAV / Sov i ro 

Ytmaterial av singel, omgärdning 
av buxbom. Buxbomskar framför 
vården.  

 

20 
(bild s 18) 

Grå granitvård med asymmetriskt krön, 
grovt huggna sidor och försänkt rektangulär 
inskriptionstavla i svart polerad granit. Sock-
el i samma utförande.  

JÄGAREN & MEDALJÖREN / 
SVEN MÅRTENSSONS FAMILJEGRAF / 
PS. 477 

Ytmaterial av singel, omgärdning 
av buxbom. Infattningshäck av 
buxbom. 

 

27 
(bild s 17) 

Stor asymmetrisk vård med grovt huggna 
sidor och krysshamrad framsida. 

LANTBRUKAREN / G.P. CHRISTENSSONS / 
FAMILJEGRAF 

Ytmaterial av gräs, ingen om-
gärdning. Buxbomskar framfö 
vården. 

 

29 
(bild s 16 
och 31) 

Vård i kalksten med uppåt avsmalnande liv 
och vinklat krön.  

CHRISTIAN WÅHLIN / THEOL. DOCT. LE-
DAM. AF. KNO. / PR. TH. PROFESSOR OCH 
DOMPROST I LUND / FULLMÄKTIG VID 
FLERA RIKSMÖTEN / FÖDD I SKABERSJÖ 
1761 / DÖD I LUND 1829 / VILAR HÄR VID 
SIN FADERS SIDA / NIT FÖR RÄTT OCH 
ALLMÄNT VÄL / ORDNINGS ANDA OCH 
VERKSAMHET / OMSORG FÖR UNGDO-
MENS UNDERVISNING / OCH / ÖMHET FÖR 
ENSKILTES VÄL / FÖRVARA HANS RÄTTIG-
HET /TIL / DEN ANDENS ERKÄNSLA / 
HVARMED / ANFÖRVANDTER PRYDDE 
GRIFTEN / OCH / KOMMANDE TIDER / 
UNDERHÅLLA MINNESVÅRDEN 
 

Ytmaterial av singel, omgärdning 
av buxbom. Två lövfällande bus-
kar.  

Buskarna har blivit för stora 
och bör beskäras. 

37 
(bild s 17) 

Vård med uppåt avsmalnande liv, vinklat 
krön, framsida med dekor av försänkt la-
tinskt kors och sädesax kring korsmitten. 
Två avfasade socklar i svart och grå granit. 

NILS MÅNSSON / 1857-1948 / HUSTRUN 
TILDA / 1863-1937 /Sonen  JOHAN NILSSON / 
*27/6 1887,  † 13/10 1914. / Dottern / HILMA 
NILSSON / * 27/7 1882, † 11/8 1903.  

Ytmaterial av singel, omgärdning 
av buxbom. 
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Fäst på 
kyrkans 
södra 
fasad 
(bild s 38) 

Grå rektangulär kalkstensvård med dekor i 
relief i form av rund inskriptionstavla som är 
flankerad av slingrande växtmotiv. Dekor av 
änglar och rundlar och i nedre delen 
dödskalle flankerade av änglar i rundlar. 

I ovala inskriptionsdelen: … / MENISKAN / … 
SOM … / STER OCH FI.. / AF FLYR BORT .. / 
EN SKUGGA / BLIFVER  
I runda inskriptionsdelen: TVENE … / PER SO-
NERS ANDLÖSA / LEKAMEN …. HÄR NE-
DER / LAGDE, DEN FÖRST … DÄR JACOB / 
BORGH SOM VAR FÖD I CARSCRONA / D 8 
IUNY 1708 AF … / STAREREN HR AND… B… 
OCH …/ … HVILKEN BLEV GENOM … / … 
ANNAN … 1724 SKUTEN / SAMPT FÖLIANDE 
DAG KL 10 … / SIÄL I HERRANS HÄNDER 
FALTE / DEN ANDRA ÄR S… VE …DE HR / 
HVARS FÖR ALD… WAR SÅ … TIL FÖR / TAR 
EN HR HANS LED OCH S…ELLS / SOPH / 
SWEDER … WAD TO… / … 6…. 3 OCH BLEF 
SAMMA DAG 1725 AF EN / WÄXT … ÖFVER-
HIES / … DÖD 

- Delvis ej synlig tydbar in-
skription pga slitage och ce-
mentlagning. 

Lutar 
mot 
södra 
muren 
(bild s 31) 

Vård med rakt liv, rundbågigt krön, vinklade 
hörn och dekor av stiliserat växtmotiv i övre 
delen och försänkt stjärna, koncentrisk cir-
kel och palmblad i nedre delen.  

Minne öfver / Hemmans Åboen / Pehr Bengtssons / Kära 
Hustru / Mätta NilsDotter / Född i Törringe d. 10/3 
1824 / Död derstädes d. … 1852 / Sörjd af maka 4 Barn 

- Vården bör fästas med dubb 
på muren. 

Lutar 
mot 
södra 
muren 
(bild s 31) 

Vård med rakt liv, rundbågigt krön, vink-
lade hörn och dekor av kors, palmblad 
och stjärnor i relief  i övre delen.  

ÅBOEN HANS OLSSON / FÖDD I TÖRRINGE, 
D. 12/3 1810 / DOG DERSTÄDES, D. 28/4 1840 
/ ÅBOEN OCH KYRKOWÄRDEN / LARS 
NILSSON / FÖDD I TÖRRINGE, D. 13/6 1808 / 
DOG DERSTÄDES, D. 30/9 1856 / HUSTRUN / 
LENA NICLUAUS D. / FÖDD I OXIE, D. 6/2 
1803 / DOG I TÖRRINGE, D. 2/12 1856 / 
SÖRJD AF 5 BARN / 5 & 2  

- Vården bör fästas med dubb 
på muren. 

Står mel-
lan västra 
muren 
och plats 
32 
(bild s 38) 

Rektangulär kalkstensvård utkragande krön 
med rakt avslut dekorerad med krans i relief.  
 

Här … / Wård Christian Sjödahl / född d. 24 juli 
1774 död dö 21 dec 1824 / … / Maka / Beata Palm 
/ född d. 10 Maj 1786 / gift d. 1 Oct 1806 / död d. 
21 _ Dec 1841 / … 

-  
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Gravplats nr 17. Gravvård fäst vid kyrkans södra fasad. 

Gravvård mellan västra muren och gravplats 32. 
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Bilaga 2 – Målsättning och utveckling 
 
Behovet av nya gravplatser anses lågt och väntas inte förändras de kommande tio åren.  
 
Förstärka kulturmiljön genom att: 

• Behålla de äldre strukturerna 
• Inte ta bort fler gravvårdar 

 
Utveckla och bevara den gröna kulturmiljön: 

• Plantera in marktäckare på återlämnade gravplatser 
• Plantera in solitära buskar 
• Plantera in lökväxter 

 
För att förbättra tillgängligheten: 

• Hårdgöra runt själva kyrkan så att ytan blir handikappanpassad. 
 
 
/Svedala församling 
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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 
28. Östra Vemmenhögs kyrkogård, Östra Vemmenhögs sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
29. Västra Vemmenhögs kyrkogård, Västra Vemmenhögs kyrkogård, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
30. Västra Nöbbelövs kyrkogård, Västra Nöbbelöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016  
31. Svenstorps kyrkogård, Svenstorp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
32. Orgelbyggaren 3, Hässleholms sn, Kulturhistorisk värdering, Maria Johansson, 2016 
33. Törringe kyrkogård, Törringe sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 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 



 

 


