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Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Svedala kyrkogård är 

utförd av Regionmuseet Kristianstad/Landsanti-

kvarien i Skåne på uppdrag av Svedalas församling. 

Fältarbetet utfördes under sommaren/ hösten 2016 

med påföljande rapportskrivning under 2016. Inven-

tering och rapportskrivning har utförts av antikvarie 

Linn Ljunggren, Anna Rabow samt biolog Åsa Ja-

kobsson och 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 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  Svedala kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Svedala kapell 112:6 
Socken  Svedala socken   
Kommun   Svedala kommun 
Fastighetsförvaltare Svedala församling 
Areal  45 000m2 
 
Kyrkogården består av sammanlagt 2307 st. gravplatser. Det finns 1039 st. gravplat-
ser med olika former av skötselavtal. Kyrkogården har minneslund och speciella om-
råden för ask- och urngravar. 
 
Svedala är ett eget pastorat som innefattar kyrkorna; Svedala, Börringe, Törringe och 
Västra Kärrstorp. Svedala församling är en del av Bara kontrakt och ingår i Lunds 
stift. 



 

6 | Svedala kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 

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 fastigheten Svedala kapell 

112:6 med tillhörande byggnader, gångsystem, grav-

kvarter, gravplatser och gravvårdar samt växt- och 

djurliv. Särskild vikt har lagts vid att beskriva kyrko-

gårdens 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 
 
KULTURMILJÖLAGEN (1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljöla-

gens 4 kap (11-14§§) såsom kyrkligt kultur-
minne. Kyrkobyggnader, kyrkotomter och 
begravningsplatser tillkomna före 1940 får 
inte på något väsentligt sätt ändras utan 
tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även 
vissa yngre kyrkobyggnader och begrav-
ningsplatser utvalda av Riksantikvarieämbe-
tet 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 plantering, trädbestånd och belägg-
ning av gångar. Länsstyrelsen ger besked 
om vad som behöver tillståndsprövas. En-
skilda 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 
byggnader skyddas även i PBL. En byggnad 
som är särskilt värdefull ur kulturhistorisk 
synpunkt får inte förvanskas och ska un-
derhållas så att de särskilda värdena beva-
ras. Ändring och flyttning av en kulturhisto-
riskt värdefull byggnad ska utföras varsamt 
med hänsyn till dessa värden och byggna-

dens karaktärsdrag. Rivningslov får inte 
ges till byggnad eller byggnadsdel som bör 
bevaras på grund av byggnadens eller be-
byggelsens kulturhistoriska värde. Plan-
läggning och bygglov handläggs av kom-
munen och ska ske med hänsyn till bygg-
nadens kulturhistoriska värden. De kultur-
historiska värdena ska säkerställas genom 
skydd i detaljplan eller områdesbestäm-
melse.  
    I detaljplan eller områdesbestämmelse 
kan byggnader skyddas mot rivning samt 
mot förvanskning så att dess karaktärsdrag 
bevaras. Byggnader men 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 att Sveriges mark, vatten och fysiska 
miljö används på ett långsiktligt och håll-
bart sätt. Områden som är utsedda som 
riksintresse för kulturmiljövården ska skyd-
das mot åtgärder som påtagligt kan skada 
kulturmiljön. En miljökonsekvensbeskriv-
ning, MKB, kan behövas för att klargöra hur 
planerade åtgärder påverkar kulturmiljön.  
 
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. Bestämmelserna finns i 7 kap 
11 § Miljöbalken. På kyrkogårdar omfattas  
alléer, det vill säga trädrader med minst fem 
lövträd planterade i en enkel eller dubbel 
rad ofta av det generella biotopskyddet, 
men även stenmurar kan omfattas av miljö-
balkens regler om biotopskydd när de ligger 
i anslutning till jordbruksmark. 
 
I de fall där det finns fridlysta arter på kyr-
kogården 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. Flad-
dermöss är en djurgrupp som är vanlig på 
kyrkogårdar, en annan är grod- och kräldjur. 
Samtliga arter av fladdermöss och grod- 
och kräldjur 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. 
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Svedala kyrkogård 
Karta från Svedala församling  

 



 

Svedala kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 | 9 

 

  

 

Kulturhistorisk bakgrund 
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Svedalas kyrkogård ligger i den sydöstra delen av 

Svedala.  Den omfattas även av fornlämningen Sve-

dala 91:1 ”Stora Svedala gamla bytomt”. Själva 

bynamnet omnämns första gången i skriftliga källor 

år 1645, då med stavningen Sweydalae. På bytomten 

har en rad olika arkeologiska grävningar genomförts. 

Under en schaktövervakning år 2001 fann man 5 

medeltida skelettegravar. Det har även frammkom-

mit sten från 1100-talet vid förundersökningar intill 

kyrkans torn.  

Svedala som ort tillkom i samband med drag-

ningen av Malmö-Ystad järnvägen. Då uppfördes 

även ortens stationshus. Orten fick agera järnvägs-

knutpunkt vilket gjorde att flera industrier flyttade 

sin verksamhet dit. En av de större arbetsgivarna i 

orten var Andersson och Co.  

Andra hantverksrelaterade företag i socknen har 

varit bla. en kackelugnfabrik. Förtaget hete Svedala 

kärl och hade sina glansdagar under slutet av 1800-

talet. I tätorten har det även funnits garveri och 

korgbinderi. 

Innan industrialiseringen kom till orten fanns 

främst gårdar i området som livnärde sig på jord-

bruk. 

Kyrkans historia i korthet 
Centralt i Svedala står kyrkan som är uppförd i sten. 

Kyrkan ersatte en tidigare romansk förlaga som revs 

med anläggandet av den nya. Den nuvarande kyrkan 

i Svedala byggdes mellan år 1851-52 och ritades av C 

G Brunius.. Endast 50 år senare, 1951, genomgick 

kyrkan en större renovering då det nuvarande tornet 

och sakristian byggdes. 

 Händelser i sammandrag 
 
1600-tal Kyrkogården var omgärdad av en tegeltäckt gråstensmur med en port, 

två luckor och järnrist 
 
1782 Äldsta kyrkogården utvidgades 
 
1825 Äldsta kyrkogården utvidgades ytterligare 
 
1830 Två tunnland anskaffades nordväst om kyrkan för att kunna anlägga fler 

gravplatser  
 
1831 Den nya kyrkogården togs i bruk 
 
1833 Träd planterades  
 
1875 Kyrkogården utvidgades med ett tunnland 
 
1881 Ett gravkapell uppfördes 
 
1893 Kyrkogården utvidgades åt norr 
 
1926 Kyrkogården utvidgades åt sydost. 
 
1958 Ett nytt gravkapell uppfördes, ritat av Eiler Graebe. Det placerades i norra 

delen av nya kyrkogården.  
 
1979 Minneslunden anlades sydost om kapellet 
 
2000-tal Ny klockstapel anlades. Askgravplatser anvläggs på kyrkogården.- Delar 

av buxbomen på kyrkogården togs bort efter att den angripits av svamp  
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Den äldsta kyrkogården 
Där den nuvarande kyrkan står låg den äldsta kyrko-

gården i Svedala. Kyrkogården ska ha varit omgär-

dad av en tegeltäckt gråstensmur. Muren hade port, 

två luckor och järnrist. Den äldsta kyrkogården ut-

vidgades två gånger, 1782 och 1825, innan den nu-

varde kyrkogården togs i bruk. Det enda som åter-

står av den gamla kyrkogården idag är ett fåtal grav-

vårdar fästa på kyrkans fasad. I denna rapport kom-

mer den gamla kyrkogården syfta till den gamla de-

len av det som är kyrkogård idag, inte till den äldsta 

kyrkogården.  

1800-talet 
År 1830 ansågs kyrkogården vid kyrkan vara för liten 

och det återstod endast ett fåtal gravplatser kvar. 

Församlingen förhandlade då med åboen Anders 

Malmström som sålde två tunnland mark till en ny 

begravningsplats. Det nya kyrkogårdsområdet place-

rades nordväst om kyrkan. Kyrkogården togs i bruk 

redan 1831 trots att det både fattades plantering och 

omgärdning. Kyrkogården avgränsades först med 

jordvall för att sedan inhägnas med stengärdsgård. 

1833 planterades  trädrader med alm.  

1881 byggdes ett gravkapell. Byggnaden var 

spritputsad och vitkalkad, dess väggar delades upp 

av enkla lisener och fönsteröppningarna var rund-

bågiga med järnspröjs. Entrén var en enkel brunmå-

lad dubelldörr. Från Gamla Malmövägen ledde en 

gång kantad av träd fram till entrén. Man slutade 

använda gravkapellet 1958 då ett nytt uppfördes. 

Istället användes det till förvaring av redskap och 

maskiner. 

  
1900-talet 
År 1921, anlades den nuvarande ”nya kyrkogården”. 

Det nya området placerades på östra sidan om den 

gamla kyrkogården. Alla huvudgångar blev belagda 

Svedala kyrka, okänt datum. 

Uppmätningsritning av gamla kyrkogården, år 1939.  
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med grus. På nya kyrkogården planterades häckar 

med thuja och hagtorn. Utefter gamla kyrkogården 

planterades hagtornen i två rader. En ”rosenrabatt” 

planerades med omgärdande buxbom. På norra 

sidan av nya kyrkogården planterades en rad pyra-

midpopplar och på södra sidan, mot landsvägen, 

anlades terrasser som planterades (Avdelning B).  

Året efter gjordes ytterligare en utvidgning av nya 

kyrkogården efter förslag av C V Vahlberg. Utvidg-

ningen gjordes söder om nya kyrkogården och var 

9660 kvm stor. På den norra och östra sidan av ut-

vidgningen av nya kyrkogården uppfördes ett staket 

av grovt galvaniserat nät fäst i armerade betongstol-

par. Tätt intill planterades en bokhäck för att dölja 

staketet. Området delades in i fem större kvarter 

med huvudgångarna som avskiljare. Gångarna var 

delvis en förlängning på det äldre gångsystemet som 

fanns inne på den äldre delen av kyrkogården.  

Det ska ha funnits en efterfrågan på familjegrav-

platser, därför anlades ett område med gravar för 

fyra, sex eller åtta platser i varje vilka placerades utef-

ter huvudgången. Kvarterets mittparti användes för 

”allmängravarna”, vilka placerades i dubbla rader. 

Mellan raderna av ”allmänna platser” sattes häck för 

att skilja gravarna åt.  

I den norra delen av nya kyrkogården planterades en 

bokhäck. Mellan kvarteren planterades en häck av 

tuja och avenbok och mellan gravraderna plantera-

des liguster och storbladig buxbom. Marken som 

användes förvärvades från klockarebostället ¼ man-

tal stora Svedala nr 5 söder om.  

År 1958 byggdes ett nytt gravkapell på kyrkogår-

dens norra del efter ritningar av Eilar Grebe. Kapel-

let uppfördes med gjuten betonggrund, skiffertak, 

putsade väggar och en övertäckt terrass. 

År 1961 iordningställdes området runt kyrkan 

med utbyggnad av stödmur och järnstaket längs 

Malmövägen. Det sattes en stödmur av betong vid 

parkeringsplatsen.  Det anlades även samtidigt par-

keringsplatser, körvägar, gångbanor och kantsten. 

Det gjordes även planteringar med buskar, träd och 

gräsmatta. Den västra delen av muren vid kyrkan 

längs Malmövägen revs och återuppbyggdes.  

År 1972 revs det äldre av gravkapellen på kyrkogår-

den. Samtidigt med rivningen av kapellet uppfördes 

ett nytt personalutrymme. 

1978 gavs tillstånd till Svedala kommuns första 

minneslund vilken anlades på Svedala kyrkogård. 

Anläggningen placerades i ett område som tidigare 

nyttjats för kistgravar i det sydöstra hörnet. Ut-

smyckningen av minnelund med staty av Evert För-

näs tillkom senare under 1980-talet. 

2000-talet 
År 2000 byggdes en ny klockstapel på kyrkogården. 

Klockstapeln, med fyra betongben och ett brant 

skiffertäckt pulpettak, placerades på ett kalkstensbe-

lagt betongfundament.  

År 2003 grustäcktes gångarna vid urnlunden. 

Det anlades även en askgravplats i det nordöstra 

hörnet med rygg och infattningshäckar av buxbom. 

Enligt muntliga källor anlades askgravlunden i kv 

B (1) år 2007, några år senare under 2013 anlades 

ännu en askgravlund i kv A (2).  

Under 2014 drabbades buxbomen på kyrkogår-

den av en svampsjukdom. Församlingen tog bort 

delar av eller på vissa ställen hela häck-

ar/omgärdningar. Problemet bearbetades genom att 

bespruta buxbomen med ett svampdödande medel 

som samtidigt skulle gynna återväxt. I det nordösta 

delen av kyrkogården ersattes omgärdningarna som 

tidigare varit av buxbom med lavendel.  

Under 2016 pågick renoveringsarbete på kyrko-

gårdsexpeditionen i anslutning till kyrkogården för 

att göra den mer funktionel för både personal och 

besökare och kyrkogårdens kapell genomgick un-

derhållsarbete på dess fasad.  

Skissförslag över nya enré till kyrkogården, okänt daturm.  Förslagsritning till Svedala nya kyrkogård, år 1920.  
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År 1802 År 1811 År 1812 

År 1910-15 År 1969 
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Omgivningar  
Svedala kyrkogård ligger i den sydöstra delen av 

Svedala med ungefär tio minuters gångavstånd till 

stationen.  

Omkring 200 meter ifrån Svedala kyrka ligger 

kyrkogården. Huvudingången är placerad i det syd-

östra hörnet och leder in till den nya delen av kyrko-

gården. Precis utanför ingången korsar Malmövägen 

och Kapellvägen. Kyrkogården har en avlång form 

som går i sydostlig-nordvästlig riktning och inrym-

mer den gamla och nya kyrkogården. Malmövägen 

utgör gräns åt söder och åt öster utgörs gränsen av 

Kapellvägen. Norra och västra sidan avgränsas av 

radhusområde och grönyta.  

Omgärdningar 
Både gamla och nya kyrkogården omgärdas av häck. 

Mot sydväst, väster och norr finns trädkrans. I nord-

väst finns dock en lucka i kransen. Längs med 

Malmövägen (södra sidan) växer häcken ovanpå en 

låg kallmurad stödmur av marksten. Denna mur går 

sedan över till att vara fogad. Häcken består av bok i 

sydväst och öster, hagtorn i norr och väst och tuja i 

nordost. 

Grindar och öppningar 
Kyrkogården har flera öppningar, men bara fyra 

grindar. Gamla kyrkogårdens huvudentrén ligger på 

den södra sidan och utgörs av en dubbelgrind med 

flankerade enkelgrindar och fyra spetskrönta ko-

lonnstolpar. Grinden är av järn med detaljer av 

krysstag och spjutspetsar. Hela grinden är avfärgad i 

en svart kulör. I det sydvästra hörnet finns en öpp-

ning in till kyrkogården med tillhörande stenramp. 

Den nya kyrkogårdens huvudentre finns i det 

sydvästra hörnet. Det är en pargrind av järn med 

flankerande enkelgrindar. Den har fyra putsade pe-

lare med pyramidkrön täckta av taktegel. I det nord-

östra hörnet av nya kyrkogården finns en grind med 

en liknande utformning som vid huvudentrén. 

I det sydvästra hörnet av nya kyrkogården finns 

en dubbelgrind av järn med gjutna stolpar.  

Vid den norra häcken av den nya kyrkogården finns 

tre öppningar varav en går direkt upp till kapellet 

från den intilliggande parkeringsplatsen. Längs med 

den norra gränsen av nya kyrkogården går en väg 

upp som leder till personalbyggnaderna/toaletterna. 

Kyrkogården gränsar till grönområde och bostadsområde.  På den södra sidan av kyrkogården löper en stenmur. Den ursprungliga huvudingången till kyrkogården.  

Kyrkogårdens nuvarande huvudingång.  
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Gångar och strukturer 
Kyrkogårdsmarken är något kuperad. I den sydöstra 

och västra delen av den gamla kyrkogården sluttar 

marken mot omgärdningen. Sluttningen är kraftigast 

på den gamla kyrkogårdens nordvästra hörn medan 

det åt nordost är relativt plant. På den högsta punk-

ten på gamla kyrkogården finns en vattenspegel som 

markerar vart det gamla kapellet tidigare låg. 

Gamla kyrkogården har formen av en parallell-

trapets med kortsidan åt söder. Den har sex kvarter 

(A-F) som ligger parallet med allén gående från hu-

vudentrén upp till dammen. Gångarna mellan, och i 

kvarten, är dragna i raka linjer med undantag för kv 

A och södra delen av kv C där de är dragna i vinkel 

mot huvudgången. Samtliga gångar är belagda med 

grus.  

Den nya kyrkogården har en långsmal form och 

ligger sydost om gamla kyrkogården. Här finns det 

fyra kvarter (A-D). Kv C och D bildar en triangulär 

spets som avslutas med huvudentrén i sydost. Precis 

innanför huvudentrén ligger en gruslagd plats som 

delar sig i tre grusgångar. Mittgången leder upp till 

kapellet i norr medan de två yttre löper längs den 

östra och södra sidan. Alla gångarna är raka och 

grusade med undantag för några mindre rader mel-

lan urngravplatsen belagda med kalkstensplattor.  

Service och belysning 
Det finns flera servicestationer utplacerade både på 

den gamla och nya delen av kyrkogården. På gamla 

kyrkogården finns det serviceplatser med skärmtak, 

Här finns vattenstation, verktyg att låna, soptunnor 

och vattenkannor. Dessa stationer skärmas av med 

en häck av tuja eller avenbok. På urngravplatsen 

finns det vattenstation med fottramp för att fylla sin 

kanna med.  

På den nya delen av kyrkogården finns ett liknande 

system med häckar, dock utan skämtak. Inne i dessa 

avskärmningarna finns både soptunnor, verktyg och 

vattenkannor. På den sydvästra sidan av nya kyrko-

gården finns en större inhägnad som används av 

personalen, här finns reservgrus och gatustenar.  

Både på gamla och nya kyrkogården finns cykel-

ställ nära grindarna.  

Kyrkogården har en större parkeringsplats längs 

med den norra sidan av nya kyrkogården, nära ka-

pellet.  

Belysning finns på den norra sidan, intill kapellet. 

Det är enkla lampposter i svart metall och klotfor-

made krön. Det finns även lampor längs den västra 

sidan. De har en svart kulör och lyktformat krön. 

Byggnader 

Gravkapell 
På nya kyrkogårdens norra sida står ett gravkapell 

ritat av Eiler Graebe. Detta invigdes år 1958 och 

byggdes om/ut 1979. Sockeln är av murade kalk-

stensplattor fasaden är ljust spritputsad och den har 

valmat tak lagt med skiffer. Fönstren har brunmå-

lade träkarmar med blyspröjs. Vid ingången sticker 

taket ut en bit och bildar en ”terrass”. Taket hålls 

upp med vita släta stolpar. Entrédörren är en brun-

målad trädörr. På kapellets södra sida bildar små 

rektangulära fönster med olikfärgade glas ett dekora-

tivt mönster. Byggnaden renoveras vid inventerings-

besöket.  

Personalbyggnader 
På den norra sidan av nya kyrkogården, utanför 

häcken står en personalbyggnad och en ekonomi-

byggnad. Personalbyggnaden är från 1970 och ritad 

av Eiler Graebe. Den har en låg, gråmålad sockel, 

ljust målad tegelfasad och grönfärgat sadeltak av 

plåt. Fönstren har brunmålade karmar av trä, liksom 

dörrrana som är av brunmålat trä. Två av dörrarna 

har markerats med ”Herr/Damtoalett”. Vid entrén 

finns en pergola av mörkfärgat trä. Till byggnaden 

Det löper grusgångar både på gamla och nya kyrkogården. Kyrkogårdens kapell är placerat åt norr på nya kyrkogården.  
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finns en mindre och en större källarnedgång. Denna 

byggnaden fungera som kyrkogårdsexpedition men 

är vid inventeringstillfället under renovering. 

På den norra sidan av nya kyrkogården, och östra 

delen av gamla kyrkogården, ligger ytterligare en 

ekonomibyggnad från år 1988 som ritades av R. 

Klang. Den är byggd i vinklad. Den har en låg grå-

färgad sockel, ljust putsad fasad och ett mörkt sadel-

tak. Enkla, brunmålade fönster och en brunmålad 

dörr. Det finns även tre portar på dess västra sida  

På nya kyrkogårdens sydvästra sida finns en äldre 

personalbyggnad som idag används som förådsslo-

kal. Byggnaden står på en stensockel och har lig-

gande träpanel målat i en mörkbrun kulör. Taket är 

lagd med plåt. Likt kapellet sticker taket ut en bit 

från fasaden och bärs upp av rödmålade släta stol-

par. Golvet under utbyggnaden är lagt med rött te-

gel. Kapelldörren har mörkmålad träpanel och 

fönstren är målade i en turkos kulör.  

  

Kyrkogårdsexpeditionen. Flera servicestationerna avskärmas av häck. 

Ekonomibyggnad på nya kyrkogården.  Modern vattenstation.  Belysning på den gamla kyrkogården.  
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Gravplatser gamla kyrkogården 
Alla gravplatser på gamla kyrkogården med någon 

form av omgärdning har ytbeläggning av singel. De 

gravplatser som saknar omgärning, kv F, är täckta 

med gräs.  

På gamla kyrkogården finns det 191 gravplatser 

som saknar gravvård men som har omgärdningen 

kvar. Då en del områden är grästäckta finns några 

gravplatser som saknar både gravvård och omgärd-

ning.  

Det finns 87 gravplatser med steninramning på 

kyrkogården. Ett exempel på detta är gravplats 5 i kv 

B (se bild bilaga 1 för bild). Gravplatsen har stenram 

i ljus granit med både höga och låga stenstolpar. Vid 

ingången finns en låg kätting. Stolpar och stenram är 

grovt bearbetade. Centralt på gravplatsen finns en 

högrest vård med grovt bearbetad yta. Gravvården 

har en infälld rundbågsformad inskriptionsplatta.  

Det finns 14 gravplatser med järnstaket. En av 

dessa finns i kv E, gravplats 129 (se, bilaga 1 för 

bild). Den har en stenram med gjutjärnsstaket. Sta-

ketet är smäckert med bladbård i det övre partiet. 

Stolparna av järn kröns med blomornamentik. På 

gravplatsen finns en vård av släthuggen granit med 

avsmalnande liv och utställt, kupolformat krön.  

55 av gravplatserna har ytskikt av gräs. De flesta 

finns i kv E där vårdarna består av lutande hällar i en 

öppen gräsmatta.  

Kyrkogården har 112 gravplatser som har infatt-

ningshäckar av buxbom vilket är betydligt mindre än 

de 286 utan.  

Ett annorlunda inslag för kyrkogården är de 18 

gravplatser som har midjehög omgärdning av tuja. 

De är i gott skick och ett vackert inslag på kyrkogår-

den.  

I Kv F finns det 45 stycken små gravplatser med 

omgärdning av lavendel. På kyrkogården finns det 

också ett 10 tal gravplatser med en mindre gång av 

stenplattor.  

Gravvårdar gamla kyrkogården 
På gamla kyrkogården finns ett stort antal gravvårdar 

av granit, grå och svart är vanligast. Utöver detta 

finns det 96 gravvårdar av marmor och 14 av kalk-

sten. Trots kyrkogårdens storlek finns endast ett fåtal 

kalkstensvårdar, troligen pga att kyrkogården är ung.  

Gravvårdarna varierar i stil, men de flesta vårdar 

är äldre högresta, över 300 stycken finns på kyrko-

gården. Vanligast är gravvårdar som är enkla i sin 

form, relativt högresta, vinklat krön och med mycket 

enkel dekor. Symbolerna på vårdarna är klassiskt 

kristna som kors. Även vårdar med utsmyckning 

inspirerad från jugend, klassicism och funkis före-

kommer. Se bilerna på s.18 för några gravårdsexem-

pel.  

De flesta av de äldre vårdarna finns utspridda på 

gamla kyrkogården, med undantag för kv E och D 

där det är jämt fördelat mellan äldre och yngre. 

En av kalkstensvårdarna på kyrkogården finns i 

kv A, plats 26. Den är från 1845 och har ett rakt liv 

Sörsta majoritet av omgärdningar är de av buxbom. På gamla kyrkogården finns även en del avjärn. Det finns även en del omgärdningar av sten.  



 

Svedala kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 | 19 

med rundat krön Den har draperidekor i dess övre 

del och en urna på dess nedre del. Den har även 

dekor av det allseende ögat och blommor.  

I kv F finns en samling lutade marmorhällar. De 

är idag svåra att läsa men det går att utläsa en del av 

datumen vilket visar att det är från mitten av 1900-

talet och senare. Vårdarna finns med i en inventering 

från 1994 då de var mer lättlästa.  

Av de äldre gravvårdanra, som inte är av granit, 

finns en vård av järn med volutdekor, cirkelformade 

lister och små hängande hjärtan. Den finns i kv D, 

plats 49. I kv D finns ytterligare en gravvård av järn.  

På gravplats 3/34 i kv E finns är en samling av 

ovalt formade gravkar med uppåt avsmalnande yt-

terkant, invikt överkant, inskriptionen är skriven på 

överkanten av gravkaret. Karen är vitmålade med 

svartmålad inskription och från 1930-talet till 1980-

talet.  

På kyrkogården kan man även se exempel på 

obelsikformade vårdar, bautastenar och naturroman-

tiska vårdar.   

Från 1900-talets senare del återfinns en del låga 

och breda vårdar i framförallt röd och svart granit, 

ca 200 stycken vilket gör dem till den näst största 

kategorin vårdar på kyrkogården. Flera av dessa står 

på gravplatser med en högrest vård vilket gör att de 

inte får samma uppmärksamhet som de högresta. 

De har ofta enkla inskriptioner utan titlar, och sym-

boler såsom stjärnor och kors. Det förekommer 

även en del vårdar från 1900-talet med mer påkos-

tade med krönannde tympanonfält.   

I kv F finns en gravplats med ett stort antal sam-

tida liggande hällar i röd och grå granit med olika 

detaljer som symboler, kanthuggningar och inskript-

ionstypsnitt.  

Den vanligast förekommande titeln för män är 

lantbrukare, men det finns en stor variation av olika 

titlar, allt från överste, disponent, skräddarmästare, 

köpman, plantskoleägare, kontorist, slaktare mfl. Det 

finns även flera titlar knutna till järnvägen såsom 

stationskarl, lokförare, baningengör, stationsinspek-

tor och stationsförman. Den stora variationen av 

titlar visar även på ett stort industruellt inflytande 

trots att orten var präglad av jordbruk. Yrken, och 

därmed titlar, som garvare och boktyckare kom av 

industrialiseringen. De kvinnliga yrkestitlarna är 

betydligt ovanligare men det finns t.ex. barnmorska 

och hurföreståndarinnana. Kvinnotitlar figurerar 

oftare i förhållande till mannen, så som hustru eller 

dotter eller på en vård som änka. 

Gravplatser nya kyrkogården 
Majoriteten av gravplatserna på nya kyrkogården har 

någon form av omgärdning, främst buxbom, och de 

flesta har ytbeläggning av singel. Omgärdningen 

varierar något beroende på gravplatsområdet men 

gravplatserna är alltid markerade på något sätt. Tex. 

finns en stor del boxbomomgärdade gravplatser i 

T.v – t.h: Kalkstensvård med rundat krön, huggen dekor av änglar och blommor. Obeliskformad vård av svart granit. Korsformad vård i granit, stående på en bas. Småskalig korsformad vård i järn. 
Granitvård med kolonner och tympanon i matt granit, inskriptionsområdet är polerat. Enkel vård med vinklat krön, polerad yta och matt inkription. 



 

20 | Svedala kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 

avdelning D men där häcken fortfarande är väldigt 

låg.  

På nya kyrkogården finns det 56 gravplatser som 

saknar gravvård men som har omgärdningen kvar. 

Dessa finns främst på de något större gravplatserna 

på nya kyrkogården.  

Det finns 25 gravplatser med steninramning på 

nya kyrkogården. Ett exempel på detta är gravplats 

39 i avdelning A (se bild bilaga 1 för bild). Gravplat-

sen har stenram i ljus granit med låga stenstolpar. På 

stenstolparna har det placerats dekorativa klot. 

Stenramen går ihop med gravvården vilket skapar en 

ryggsida till vården. Stolpar och stenramen är slät-

huggen. Centralt på gravplatsen finns en låg vård 

med släthuggen yta. Gravvården har ett rundbågs-

format krön och ett infällt dekorativt porslinsport-

rätt.  

På nya kyrkogården finns inga gravplatser med 

järnstaket. Detta finns endast på gamla kyrkogården.  

Det finns inga gravvårdar som står direkt i gräs 

men det finns flera gravplatser där det löper att gräs-

lagt område framför gravplatsen, dessa har ofta ing-

en omgärdning utan markeras istället med rabatt 

eller rygghäckar.  

Nya kyrkogården har 84 gravplatser som har infatt-

ningshäckar av buxbom vilket är betydligt mindre än 

de 187 av sten. 

På de större gravplatserna finns mindre plante-

ring, men generellt över hela nya kyrkogården finns 

det flera gravplatser som har plantering i sina rabat-

ter.  

Gravvårdar nya kyrkogården 
På nya kyrkogården finns det ett stort antal gravvår-

dar av granit vilket är det huvudsakliga materialet, de 

flesta är i grå, svart eller röd granit. Utöver detta 

finns det 14 gravvårdar av marmor men inga grav-

vårdar av kalksten. Då nya kyrkogården utvidgades 

under 1920-talet hade kalkstensvårdar blivit omo-

derna och granit var det vanligaste materialvalet.  

Den huvudsakliga gruppen av gravvårdar på nya 

kyrkogården är de liggande gravvårdarna, men det 

finns även en variationer av högresta granitvårdar. 

Av äldre vårdar finns det b.la. en stående granit-

vård i avdelning B, gravplats 92. Det är en vård i 

svart granit med rakt liv och spetsbågsformat krön, 

vården har profilerade sidopartier. Vården har dekor 

av ett kors med strålglans. Den har även en unik titel 

- ”fattigvårdsföreståndaren”. 

De flesta äldre vårdarna är placerade i avdelning 

A, B och delvis i C. I avdelning D är merparten 

yngre vårdar.  

I delningen mellan avdelning B och C ligger 

några marmorhällar i det terrasserade området. De 

har en enkel rektangulär form. Längs med kanterna 

finns det en flätad dekor. Denna form förekommer 

även på resten av kyrkogården, även på yngre lig-

gande hällar. 

Från 1900-talets senare del blir merparten av 

vårdarna låga och breda, i framförallt röd och svart 

granit. Ca 200 gravvårdar av detta slag finns på nya 

På nya kyrkogården förekommer en del högresta vårdar. Liggande hällar är de huvudsakliga typen på nya delen.  Samtida häll i granit med hunddetalj av metall.  
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kyrkogården, vilket gör de till den största kategorin 

gravvårdar. har ofta enkla inskriptioner utan titlar, 

och symboler såsom stjärnor och kors.  

I avdelning B, C och D finns flera gravplatser 

som har ett stort antal samtida liggande hällar i röd 

och grå granit med olika detaljer som symboler, 

kanthuggningar och inskriptionstypsnitt.   

Det finns en del samtida hällar i avdelning D 

men även i det terrasserade området där det fästs en 

tredimensionell figur av metall på vården. Ett exem-

pel är en röd granithäll med en metallfigur förestäl-

lande en hund. De är vackert gjorda och stilrena.  

På den nya kyrkogården finns det mindre vårdar 

med titel. Den vanligast förekommande titeln för 

män är lantbrukare men det förekommer även lik-

nande titlar som på gamla kyrkogården:. byggmäs-

tare, snickare, målare mfl. Likt på gamla delen finns 

en del titlnar knutna till järnvägen såsom lokomotiv-

förare eller järnvägstjänstemannen. De kvinnliga 

yrkestitlarna är betydligt ovanligare.  

Träd 
Trädbeståndet består av 197 träd och fler än tio olika 

trädslag. Flest individer finns av ek, oxel, lönn, lind, 

björk, rönn och alm. Därtill finns ett mindre antal 

prydnadsträd, exempelvis magnolia och näsduksträd. 

Huvuddelen av träden är medelålders till äldre men 

unga och nyplanterade individer finns också. Be-

ståndet utgör trädkransar, alléer, trädgrupper, trädra-

der och solitära träd vilka skapar olika gröna rum 

och strukturer på kyrkogården. Ett solitärt jätteträd, 

en blodbok, ingår även i beståndet på nya kyrkogår-

den. Samtliga träd finns upptagna i trädvårdsplanen, 

del 2 av vård- och underhållsplanen. 

Häckar 
Hela kyrkogården omgärdas av en häck. I Sydväst 

och i öster finns bok, i väster och norr hagtorn och i 

nordost tuja. Som rumsavsiljare på nya kyrkogården 

finns flera rygghäckar av tuja och avenbok.  

Planteringar 
Överlag har de äldre gravplatserna på Svedala kyr-

kogård något sparsamt med planteringar medan de 

yngre är mycket väl planterade. På den gamla kyrko-

gården är det främst buskar och träd som står för 

det största gröna intrycket. Förekommande buskar 

är buskrosling, mahonia, oxbär, tuja, spirea, buxbom. 

På nya kyrkogården finns samma typ av buskar men 

de är främst använda som avskärmande häckar men 

ett mindre antal friväxande buskar finns också.  

Av perenner finns bland annat: italiensk blå-

stjärna, hyacint, påsklilja, vårljung, gemsrot, daglilja, 

kärleksört, rosor och inte minst lavendel som har en 

framträdande roll på kyrkogården då den används 

som omgärdningsmaterial.  

Naturlig växtlighet 
Gräsmattorna på kyrkogården är måttligt till tydligt 

näringspåverkade. I bottenskiktet växer främst gräs-

hakmossa. I fältskiktet hittas örter som tusensköna, 

hönsarv, vårarv, svartkämpar, majveronika, fältvero-

nika, jordreva, ogräsmaskros, mjuknäva, rölleka, 

vitklöver, femfingerört och brunört. I lite magrare 

Den stora boken i avd. B nya kyrkogården är ett jätteträd och 
kan klassas som ett särskilt skyddsvärt träd. 

De äldre oxlarna längs norra gränsen har ett högt värde för 
andra arter. De ihåliga träden kan rymma fladdermuskolonier 
och hotade insekter. 
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partier kan gråfibbla breda ut sig och dominera fält-

skiktet. Det saknas registrerade värdefulla ängs- och 

betesmarker inom en radie på 1 kilometer från kyr-

kogården, vilka annars kan vara intressanta för 

spridning av arter till och från kyrkogården.  

Lindarna i trädkransen har en påväxt av drygt 20 

olika arter av lavar och mossor (kryptogamer) enligt 

följande: gulkantad dagglav, vägglav, finlav, glänsande 

sköldlav, mjölkantlav, blågrå mjöllav, blemlav, cy-

pressfläta, grynig dagglav (NT), strimhättemossa, 

trubbskruvmossa, skrynkellav, rosettbrosklav, kyrko-

gårdslav, slånlav, lövträdskantlav, marchandiobasi-

dium aurantiacum och illosporiopsis christiansenii 

(parasiter på finlav och hjälmrosettlav), gulpudrad 

sköldlav, ljuslav, rödbrun klotterlav, vouauxiella 

lichenicola (parasit på lövträdskantlav), hjälmrosett-

lav, allévägglav, mjölig brosklav och kranslav. 

Oxel hade fler kryptogamer än lind: kustsnurr-

mossa, mjölig trattlav, flarnlav, finlav, gulpudrad 

sköldlav, vägglav, mångfruktig vägglav, blågrå 

mjöllav, skrynkellav, mjölkantlav, cypressfläta, blåslav, 

gällav, stocklav, näverlav, blemlav, gulkantad dagglav, 

stoftlav, mjölig brosklav, slånlav, grynig ägglav, kran-

slav, lövträdskantlav, skrynkellav, grynig dagglav 

(NT), marchandiobasidium aurantiacum, blågrå 

mjöllav, ljuslav, kustsnurrmossa, gulpudrad sköldlav, 

lövträdskantlav, skrynkella, hårgrimmia, liten skivlav 

och mjölig skivlav. 

På pelaralmarna hittades: grynig dagglav (NT), 

gulkantad dagglav, grynig ägglav, kranslav, vägglav, 

strimhättemossa, hjälmrosettlav, finlav, mjölkantlav, 

lövträdskantlav, blågrå mjöllav, cypressfläta, blemlav, 

alléskruvmossa, gulstrimhättemossa, finlav, asplav, 

blemlav och lekania. 

På tysklönnarna växer arter som reffelsprickling, 

lövträdskantlav, vouauxiella lichenicola, mjölkantlav, 

asplav, allav, liten skivlav, grynig dagglav (NT), kyr-

kogårdslav, gulkantad dagglav, vägglav, flarnlav, ro-

settbrosklav, hjälmrosettlav, cypressfläta, alléskruv-

mossa, trubbskruvmossa, grön spiklav, finlav, skruv-

bryum, skrynkellav, slånlav, blemlav, marchandioba-

sidium aurantiacum, mjölig brosklav, bandmossa, 

kranslav, hagelporlav, lekania, blodplättslav, ljuslav, 

fläcklav och blågrå mjöllav. 

Ju äldre träden blir desto fler arter tillkommer på 

stammar och grenar och dessutom gynnas många 

lavar och mossor av solexponering och av uppvirvlat 

damm från åkrar och grusgångar eftersom det inne-

håller näringsämnen. Grynig dagglav är en rödlistad 

art, klassad som nära hotad (NT). För övrigt är ha-

gelporlav, kyrkogårdslav, alléskruvmossa och trubb-

skruvmossa arter som är lite ovanliga. På pållarna 

vid den södra entrén växer allmänna lavar som 

kvartslav och kuddägglav, men kalkgynnade arter 

som matt orangelav och murlav förekommer också. 

Djurliv 
De djur som 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. Bus-

kar i planteringar och på gravplatser och häckar som 

skapar gröna strukturer kring vissa kvarter är intres-

santa ur insekts och fågelperspektiv då de kan er-

bjuda skydd och boplats men även födosöksmöjlig-

heter. En kombination av barrbuskar och lövhäckar 

innebär en ökad variation som gynnar fler arter. 

Följande arter observerades under inventeringen: 

svartvit flugsnappare, rödstjärt, blåmes, talgoxe, kol-

trast, ärtsångare, gransångare, järnsparv, grönfink, 

stenknäck, grönsiska, turkduva, ringduva, kaja (häck-

ande), kråka, råka, skata och gräsand. Stare finns 

också på kyrkogården och den är rödlistad, klassad 

som sårbar (VU). Ett par av hämpling rör sig även i 

grönskan. Hämpling var rödlistad fram till 2015, 

men nu ser framtiden ljusare ut för arten. 

Gravplatser med blommande växter som inne-

håller nektar och pollen, besöks flitigt av olika små-

kryp. Även lindens blomning är värdefull för insek-

terna under sommaren liksom de vilda växter som 

lever i kyrkogårdens kantzoner. Oxel är intressant 

både vid blomningen under våren och på grund av 

sina stenfrukter på hösten. 

Många organismer är knutna till träden på kyrko-

gården i Svedala 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 insektsgrupper 

rent generellt i miljön. Vanliga arter som är lätta att 

upptäcka och känna igen är nässelfjäril, parksnäcka 

och trädgårdssnäcka. Andra arter som visade sig vid 

inventeringen var fläckig lundsnäcka, mörk jord-

humla, bålgeting, tioprickig nyckelpiga och mur-

hoppspindel. En mer ovanlig art som hittades var 

gulringad vedharkrank, Ctenophora flaveolata, (NT).  

Gulringad vedharkrank är klassad som nära hotad på 

Artdatabankens rödlista. Länsstyrelsen har visat in-

tresse för att göra en mulmundersökning i några av 

kyrkogårdens träd för att undersöka insektsfaunan 

inuti träden och förvaltaren är positiv till detta. 

Förutom grönskan, drar vindskyddade ytor och 

den lagrade värmen i gravvårdarnas och grusgång-

arnas stenmaterial till sig många värmekrävande 

arter. Den utstrålande värmen är en viktig förutsätt-
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ning för insekter och grod- och kräldjur. Gravplatser 

och grusgångar som är belagda med fint och sand-

blandat grus kan dessutom användas av steklar som 

gräver ut bon i sanden. 

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 och ihåliga träden 

på kyrkogården är en viktig miljö för dem. Det kan 

vara möjligt att det finns kolonier av övervintrande 

fladdermöss inuti vissa ihåliga träd, till exempel de 

äldre oxlarna i trädkransen på den norra delen av 

den gamla kyrkogården. Länsstyrelsen har visat in-

tresse för att göra en fladdermusinventering på kyr-

kogården under våren 2017 och förvaltaren är posi-

tiv till detta. Extra hänsyn krävs alltid på platser där 

det finns fladdermöss, eftersom alla 19 påträffade 

fladdermusarter i landet är fridlysta, inte minst när 

det gäller förändringar i trädbeståndet. Dispens från 

artskyddsförordningen krävs sannolikt för att kunna 

ta ner de träd som arboristen rekommenderat för 

avverkning.  

Av övriga däggdjur påträffas sannolikt igelkott, 

ekorre, harar, kanin och mindre gnagare mer eller 

mindre regelbundet på kyrkogården i Svedala. Grod- 

och kräldjur som till exempel padda, vanlig groda, 

åkergroda, snok, och kopparödla förekommer troli-

gen då och då.   

Kyrkogården har ett rikt fågelliv. Här syns en koltrast söka föda intill en gravplats. 
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Områdesbeskrivningar 

Gamla kyrkogården 

Kvarter A, B, C och D 
Kvarteren A, B, C och D är ligger på den södra si-

dan av gamla kyrkogården. Kvarteren har samman-

hållet uttryck genom att majoriteten av gravplatserna 

har buxbomsomgärdningar, högresta vårdar av gra-

nit och ytskikt av singel. Gravplatsernas storlek vari-

erar och de ligger i östvästliga rader. Mellan gravplat-

serna i kv A, B och C finns även mindre gångvägar.  

Kv D är mer homogent än de andra kvarteren när 

det kommer till gravplasternas storlek.  

Kvarteren präglas av en sen 1800-tals karaktär 

med varation i gravvårdarnas storlek, högresta vår-

dar, rakt dragna linjer, buxbom och singel. I samtliga 

kvarter finns dock undantag med omgärdningar av 

sten eller järn istället.  

Askgravplats kv A (2) 
Askgranlunden ligger inne i kv A. Lunden kantas av 

gatsten som bildar en oktagonal form. Gångarna är 

singeltäckta. I lundens mitt finns en fyrkantig min-

nessten av polerad granit med plats för namnplattor 

i mässing. Det står även en ljushållare och en bänk. I 

omkringliggande rabatter har det bl.a. planterats 

lavendel. Intill askgravlundet finns en vattenstation 

med fotpumpat vatten och möjligheten att låna 

platsvaser.  

”Vattenspeglingen”  
På gamla kyrkogårdens högsta topp, i slutet av allén 

som delar kyrkogården, ligger en tidigare vattenspeg-

ling av kalkstensplattor som markerar vart det tidi-

gare gravkapellet låg. ”Vattenspeglingen” omges av 

pyramidekar och en tujahäck samt en gång av sten-

plattor och har planterats då vattenfunktionen inte 

länge är i bruk. Intill ”vattenspeglingen” står ett stort 

träkors.  

Askgravplats kv B (1) 
I kv B har en askgravplats anlagts. Den har en avlång 

form i en nord-sydlig riktning. Den omgärdas av en 

låg ligusterhäck som även markerar platsen. In-

gången leder fram till tre svarta polerade granitstenar 

med rundat överdel. På dessa har minnesskyltar av 

metall placerats med namn, årtal och nummer. Vid 

ingången finns även plantering av buskrosor, ljushål-

lare, planterad kruka, bänk, vattenstation och vashål-

lare. På vardera sida finns grusgångar som stäcker sig 

längs med gravplatserna. Gångarna är kantade av 

gatsten och gräs. Numren på skyltarna hänvisar till 

gravplatsen. Gravarna markeras av en metallpinne 

med ett nummer på. I mitten av askgranplatsen finns 

ett träd och en plantering av lavendel 

 

Karaktärsdrag kv A-D 

- Buxsbomsomgärdade gravplatser med ytskikt av 

singel. 

- Variation mellan större och mindre gravplatser. 

- Olika variationer på granitvårdar men huvudsakli-

gen fler högresta äldre.  

- Huvudsakligen klassiskt, sent 1800-tals uttryck. 

Kv E och F 
Kvarter E och F ligger på den norra delen av gamla 

kyrkogården. Kvarteren har ett mer varierat uttryck 

än kv A-D då det både finns gräslagda områden och 

ett yngre område med allmän plantering och fontän i 

det nordöstra hörnet. Majoriteten av gravplatserna 

har buxbomsomgärdningar med singeltäckt yta men 

en del sten och järnomgärdningar finns också. 

Gravplatserna varierar i storlek och ligger i rader i 

Kvarterskarta. Områdesmarkering.  
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öst-västlig riktning med undantag för det nordöstra 

hörnet där gravarna ligger i en rektangel (kv F).  

På den nordvästra sidan (kv E) av kyrkogårende 

finns delar av kyrkogården som är täckt av gräs. Här 

finns en del gravplatser med omgärdning kvar, men 

flera vårdar står i gräset. Delar av den ålderdomliga 

karaktären finns fortfarande kvar men har övergått i 

ett mer modernt uttrycka med små, kvadratiskt for-

made gravplatser med mindre plantering.  

Urngravplats kv F  
I det nordöstra hörnet i kv F finns ett område med 

gravplatser som omgärdas av en låg buxbomshäck 

och lavendel. Dessa gravvårdar består endast av gra-

nithällar och ytmaterial av singel. Centralt i området 

står en fontän, bänkar och plantering. Området är 

mycket blomstrande och har en parkkänsla.  

Gravplats 22-59 
I kv F finns ett område som är gräslagt med grav-

vårdar av tunna marmorhällar lutade på granitstöd. 

Gravvårdarna löper i två dubbla rader och en enkel 

rad. Framför var grav har en lite växt planterats. 

Utöver den mindre rabattplanteringen finns ingen 

ytterligare växtlighet utan området är översiktligt och 

öppet.  

 

Karaktärsdrag kv E och F 

- Buxsbomsomgärdade gravplatser med ytskikt av 

singel eller gräs. 

- Variation mellan större och mindre gravplatser. 

- Plantering med lavendel i nordöstra hörent.  

- Olika variationer på granitvårdar.  

- En mix av äldre och yngre bevravningplatsutform-

ningar.  

Askgravplats kv B (1). 

”Vattenspeglingen”. Askgravplats kv A (2) 

Gravplats 22-59 (kv F) 

Urngravplatsen (kv F). 
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Karaktärsnedslag gamla kyrkogården  
  

I kv Es västra del finns ett större område som är gräslagt. I området finns flera högresta granit 
vårdar, en del av dem har fortfarande omgärdningar kvar. Då vårdar och fler omgärdningar 
finns kvar går det fortfarande att utläsa den ålderdomliga karaktären som präglats av det 
sentida 1800-talet.  

Nordöstra delen av gamla kyrkogården har präglats av yngre tillägg och uttryck. Gravplatser-
na är småskaliga och mindre meditiva rum finns utplacerade. Urngravplatsen har ett an-
norlunda uttryck än vid uppförande då omgärdningen var av buxbom, som senare svampska-
dades. Dock har strukturer bevarats genom återplantering av omgärdningar av lavendel. 

Gamla kyrkogården har till störst del en välbevarad sekelskiftesprä-
gel med större och mindre gravplatser, ytskikt av singel, omgärd-
ningar av buxbom och resta vårdar av granit. Detta är det huvudsak-
liga karaktärsdraget som återspeglas på flera delar av yrkogården.  
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Nya kyrkogården 

Avdelning A, B och C 
Avdelning A, B och C ligger på nya kyrkogårdens 

och är lika i sitt utseende. Merparten av gravplatser-

na har omgärdning av buxbom och alla har ytskikt 

av singel. Gravplatsraderna går både i öst-västlig 

riktning och i nord-sydlig riktning. Storleken på 

gravplatserna varierar, de större utmed kanterna av 

kvarteren och mindre gravplatser centralt i kvarte-

ren. De flesta gravraderna skärmas av från varandra 

med rygghäckar av avenbok eller tuja. Gångarna är 

raka och till största del breda. Det finns även smalare 

gångar mellan de olika gravraderna. I kv C är grav-

raderna anpassade efter kyrkogårdens triangulära 

form här. 

Terrasserat gravkvarter 
I brytningen mellan avdelning B och C ligger ett 

gravkvarter som sluttar från norr till söder. En del av 

detta området ligger norr om en huvudgång, för att 

sedan fortsätta i liknande uttryck söder om gången. I 

den nordligaste delen omgärdas området av en tuja-

häck. Mittendelen är gräslagd och längs kanterna är 

gravplatserna placerade. Gravplatserna är kvadra-

tiska och täckta med singel och avdelade med en låg 

stenram.  Vårdarn utgörs av granit eller marmorhäl-

lar. Flera har rundade, mjuka kanter.  

Området fortsätter åt söder med terrasser som 

kantas av kalksten och trappor av granit. Området är 

gräslagt och gravplatserna är placerade intill kanterna 

av området och terasseringen. Likt den äldre delen är 

det kvadratiska gravplatser med singel, liggande häl-

lar av granit eller marmor. Flera vårdar har en flätde-

kor eller rundade kanter. Hela området omgärdas av 

en hög, formklippt tujahäck. Bland gravplatserna 

finns mindre buskar av krypen, tuja, cypress och 

buxbom planterade samt mindre plantering av 

blomstrande växter.  

 

Karaktärsdrag avdelning A-C 

- Avskärmade gravkvarter men med långa siktlinjer 

i huvudgångarna.  

- Rakt dragna gångar och gravkvarter. Flera avde-

lade områden med rygghäckar av tuja eller aven-

bok.Bevarad kvartersindelning från uppförandet 

under 1900-talet.  

- Homogena gravplatser i mindre skala med småska-

liga gravvårdar av granit.  

Avdelning D 
Avdelning D har tre huvudsakliga karaktäristiska 

drag som präglas av ett mer samtida ideal. Längs 

med den östra sidan löper gräsrader med hällfor-

made granitvårdar i den främre raden och liggande 

granitvådar i bakre. Till gravplatserna hör en mindre 

plantering. I den södra delen av avdelningen finns 

kyrkogårdens minneslund och i det nordvästra hör-

net finns små gravplatser med kortklippt omgärd-

ning av buxbom och liggande hällar. I detta området 

är gångarna mellan gravplatserna lagda med kalk-

sten. Likt avdening A-C avskärmas delar av avdel-

ningen av häckar av tuja. Gravplatsernas storlek är 

lika. Det finns tre bredare gångar som leder upp till 

kapellet samt smalare gångar mellan gravplatserna  

Minneslunden 
Kyrogårdens minneslund ritades av kyrkogårdsarki-

tekten Svanberg och invingdes år 1979. Den anlades 

i avdelning D. Minneslunden omges av en tujahäck 

som bildar en nästan sluten cirkel med öppning mot 

söder. Marken är gräsbevuxen och i en cirkelformad 

Karterskarta. Områdesmarkeringar.  
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gång av rött tegel ledsen vägen upp till en skulptur. 

Skulpturen är gjord av Evert Fornäs och är av röd 

granit, den står i ett cirkelformat kar med kant av 

rött tegel. I karet finns vatten och skulpturen funge-

rar som en fontän. Längs med kanterna av min-

neslunden finns rosenrabatter och det är planterat 

två lönnar.  

 

Karaktärsdrag för avdelning D 

- Öppet och överskådligt område, siktlinjerna går mot 

kapellet. 

- Mycket grönska från minneslunden och plantering 

på gravplatser.  

- Rakt dragna gångar och gravkvarter. Variation 

mellan grusgångar, gräslagt och kalkstensplattor. 

- Homogena gravplatser i mindre skala med småska-

liga gravvårdar av granit, liggande eller hällar. 
  

Det terrasserade området har en 
speciell utformning och unik stil för 
kyrkogården. Kalksten och granit har 
använt för att skapa de terrasserade 
områdena och skapa plaåter i 
landskapet. Området är grästäkt, 
gravplatserna är småskaliga. 
Tratitionsenligt har dock singel 
använts som ytmaterial. Vårdarna 
består av liggande hällar vilket gör att 
fokus får till trapporna, grönskan och 
siktlinjerna.  

Minneslunden bildar ett meditativt rum 
inne på nya kyrkogården. Längs med 
kansterna går raka grusgångar och 
gräsrader. Omgivande gravvårder är 
småskaliga vilket gör minneslunden 
sysn tydligt i landskapet. På min-
neslundens området är marken gräs 
och det står skuggande träd på områ-
det. Allt hägnas in av en häck som 
sluter in forntänområdet och ger be-
sökande lite avskärming från resten 
av kyrkogården.  
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Karaktärsnedslag nya delen  

  

I avdelning D finns ett yngre nät av gravrader. I området omgärdas gravplatserna av en låg bux-
bomsomgärdning, platserna har ytskikt av singel och  hällar av granit i olika utföranden. Bakom 
varje häll finns plantering. Det är ett område karaktäriserat av översiktlighet, färgprakt och små-
skalighet. 

Mindre buxbomsomgärdade gravplatser finns innanför rygghäckar. Gravplatserna ligger tätt i 
raka led med gångar mellan. Vårdarna är majoriteten av granit och liggande, men de del rögresta 
förekommer även. Mindre planteringar förekommer. Alla gravplatserna har ytskikt av singel.  

Längs med huvudgångarna på nya kyrkogården finns större gravplatserna. Det 
finns gravplatser med stenomgärdningarna, men de flesta är av buxbom och alla 
gravplatser har ytskikt av singel. Mellan de olika gravraderna löper rygghäckar.  
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Kyrkogårdens kulturhistoriska värden 
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Värdebeskrivning 
Svedala kyrkogård utgör en komplex kulturhistorisk 

miljö. I den inbegrips faktorer som berör omgivning, 

landskap, växter, djurliv, personhistorik, konsthant-

verk samt kyrkogårdshistoria. Värdebeskrivningen 

tar fasta på alla dessa delar. 

Kyrkogårdens betydelse i landskapet 
Svedala kyrkogård utmärker sig i landskapet då det 

ligger centralt inne i staden, med tätt intilliggande 

bostadsområden och ett mindre åkerfält.  

Kyrkogården ligger en bit från kykrkan och upp-

levs mer som ett omgärdat grönområde i staden. 

Det finns flera olika karaktärer, grönska och ett mo-

dernt kapell med en speciell formgivning vilket ger 

platsen höga upplevelsevärden.  

Kyrkogårdshistoriska värden 
Kyrkogården med dess utvidgningar speglar ideal 

från 1800-talet och 1920-talet samt tiden efter 1950. 

Det går tydligt att se var förändringar har skett och 

trotts att det är en hel kyrkogård finns en äldre och 

en yngre del med särskiljande uttyck.  
Gamla kyrkogården har bevarade ideal från 1800-talet, 
främst i dess sydvästra del med öppna, olikformade och 
oregelbundet utlagda gångar. Resterande del av gamla 
kyrkogården har ett utförande som är karakeristiskt för 
sena 1800-talet och sekelskiftet 1900 Denna del har 
strikt formade gravplatser längs ett gångsystem utlagt i 
ett rutnät vinkelrät mot huvudgången. Även trädkransen 
är en del av detta ideal.  

På nya kyrkogården framträder sekelskiftets kyr-

kogårdsideal med strikt lagda mönster, symmetriska 

gångar och regelbundet utformade gravplatser. 

Detta syns tydligast i dess avdelningar A, B och C. 

Dess nätverk av klippta häckar utefter gångarna är 

rumsbildande. Singellagda gravplatser och gångar 

samt buxbomskantade gravplatser är typiska inslag 

för denna tid.  

Samhällshistoriska värden 
Kyrkogårdens gravplatser ger en viss inblick i vilka 

som verkade och bodde i socknen och har därför 

stora samhällshistoriska värden. Under 1800-talet 

fanns en stor mängd lantbrukare i Svedala vilket 

avspeglas i titlar såsom lantbrukare, hemmanägare 

och husegare. Det går dock även att se industria-

liseringens framfart genom att fler yrkestitlar syns. 

Särskilt intressanta är de titlar knutna till järnvägen 

då det var en viktig del av Svedala utveckling. Titlar 

är betydligt vanligare på den gamla delen av kyrko-

gården. Socialhistoriska värden avspeglas till exempel 

i den så kallade barnhemsvården, som berättar om 

det sociala skyddsnätet i äldre tider..  

Flera stora och påkostade gravplatser speglar  ett 

ekonomiskt välstånd bland vissa grupper.  

På kyrkogården finns endast ytterst få bevarade 

äldre gravvårdar med kvinnliga yrkestitlar. Husföre-

ståndarinnan och barnmorskan är några exempel. 

Istället har kvinnor ofta familjerelaterade titlar såsom 

dottern eller hustru. Detta gör att de vårdar som 

fortfarande finns kvar har högtkulturhistorisk värde. 

Främst på den gamla delen av kyrkogården är barn-

gravarna små och ganska anonyma och är inte lika 

synliga som de höga ståtliga vårdarna. Barn fick 

istället oftare figurera på familjegravar som en del av 

en familjeenhet. 

Estetiska värden 
Under 1800-talet och 1900-talets början var hant-

verkskunnandet inom stenhuggeri högt och de 

konstnärliga uttrycken varierande. Det är främst 

vårdarna i kalksten och marmor, men även de tidiga 

granitvårdarna som är väl bearbetade med rik dekor 

och långa inskriptioner. Infällningar med tavlor, 

rosetter, krönkors, porslinsbiskvier har höga värden. 

På bäde den äldre och yngre delen av kyrkogården finns 
strukturella lämningar kvar som kan avläsas fortfarande.  

Kopplingar till Svedala och livet här går att avläsa på vissa 
gravvårdar.  
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På kyrkogården finns det även två vårdar med in-

fällda fotografier. Många gravvårdar- och platser har 

tydliga stilinfluenser från arkitekturstilar och sätter 

sin prägel på formgivning och typsnitt. Detta är spe-

ciellt tydligt på Svedala kyrkogård vars olika utvidg-

ningar är tydligt avläsbara.  

Det finns flera gravplatser med påkostad form-

givning av järn och sten, men även plantering av 

buskar och andra växter är ett sätt som används på 

kyrkogården för att smycka gravplatserna. Det finns 

ett fåtal omgärdningar av tuja också. De höga vår-

darna, särskilt granitvårdarna med fasade eller vink-

lade avslut är strama i sitt uttryck med få dekorer. 

Genom sin storlek har de särskilt stor betydelse för 

gamla kyrkogårdens karaktär. Dessa höjer sig över 

de andra vårdarna och genom sin massverkan ger ett 

arkitektoniskt uttryck och en tidstypisk karaktär. Då 

det finns en stor samlig av dessa på kykogården till-

sammans med de bevarade äldre gravplatsindelning-

arna har det ett särskilt högt kulturhistoriskt värde. 

Det finns några fåtal sten- och järnomgärdningar 

som bryter av från stråken av buxbomsomgärdade 

gravplatser och utgör ett arkitektoniskt element. De 

har ett högt kulturhistorisktvärde då de är ovanliga. 

Även ett fåtal gjutjärnsomgärdade gravplatser finns.  

På den  nya delen är (de estetiska) värdena främst 

knutna till den strama funkisstilen där småskaliga 

vårdar underordnar sig en strikt helhet. Här finns 

även planterade områden och samtida gravplatser 

som bryter av i detta. Småskaligheten, öppenheten, 

planteringar och översiktligheten är viktiga estetiska 

värden här.  

Alla olika komponenter på kyrkogården med 

höga arkitektoniska och konstnärliga värden som 

järngrindar, mur, häckomgärdningen, träd, växtlig-

het, gravplatser och vårdar är alla delar av kyrkogår-

dens arkitektoniska element som tillsammans skapar 

en helhet.  Trots att det ären äldre och yngre del 

hålls de två områdena ihop av den omgärdande 

häcken, användandet av granit som material och 

planteringar över hela kyrkogården.  

Biologiska värden 
Svedala kyrkogård är belägen inne i samhället och 

omges av bebyggelse och gatunät. Smala gröna stråk 

finns i närområdet men det är relativt sparsamt med 

gröna ytor nära kyrkogården vilket innebär att kul-

turmiljön har en väsentlig betydelse för växt- och 

djurlivet i området.   

Trädbeståndet är sannolikt den del av kyrkogår-

den som har störst betydelse för djurlivet. Det är 

ovanligt med en sådan stor mängd äldre träd på ett 

och samma ställe inom tätbebyggda områden. Trä-

den fungerar rent generellt som stora hyreshus för 

en lång rad arter, särskilt de med ihåligheter i stam-

men. I dagsläget finns det gott om ihåliga träd på 

Svedala kyrkogård vilka har utvecklats som en följd 

av tidigare beskärningsinsatser. Ett stort antal av 

oxlarna längs norra sidan av kyrkogården har tydliga 

stamhåligheter. I hålen samlas organiskt material 

som bearbetas av olika slags insekter som kallas för 

nedbrytare. De skapar med tiden en kompostlik-

nande värdefull massa inuti träden som kallas mulm. 

Variationer av gravplatser, växter och vårdar ger kyrkogården 
flera esteriska värden.  

Hantverk och stilinfluenser har format kyrkogårdens vårdar.  Många vackra detaljer går att finna på kyrkogården.  
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Mulm är en bristvara i landskapet då mycket få träd 

tillåts stå kvar så länge att värdefulla kvaliteter som 

till exempel grov stam och håligheter hinner utveck-

las. Flera arter av hotade skalbaggar lever i mulm och 

man kan räkna med att de ihåliga träden på Svedala 

kyrkogård bebos av hotade arter. Det gäller framför-

allt insekter men även vissa arter av fladdermöss 

som kan övervintra i lämpliga ihåligheter. Extra för-

siktighet krävs när trädvårdsinsatser planeras framö-

ver. Det generella biotopskyddet finns för att skydda 

hotade arter i specifika livsmiljöer. Artskyddsförord-

ningen skyddar särskilt utpekade arter och fridlysta 

arter av till exempel fladdermöss och grod- och 

kräldjur. 

Samtliga träd som ingår i trädkransen kring kyr-

kogården kan omfattas av det generella biotopskyd-

det i miljöbalken, då de står utmed väg och därmed 

klassas som alléer. Biotopskyddet gäller sannolikt 

även alléerna av lind och alm inne på kyrkogården.  

Trots att fler än 70 av träden i Svedala kan klassas 

som särskilt skyddsvärda (se bilaga 3 och 4 i Träd-

vårdsplanen, del 2) är de inte registrerade i trädporta-

len. Kyrkogården har troligen aldrig besökts i sam-

band med inventeringen inför Åtgärdsprogrammet 

för särskilt skyddsvärda träd. Träden är särskilt 

skyddsvärda oavsett om de har registrerats och bör 

behandlas med stor hänsyn. Trädvårdsplanen som 

har upprättats väger in både biologiska värden och 

kulturhistoriska aspekter i de föreslagna åtgärderna. 

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.  

De mest intresseväckande arterna som hittades på 

Svedala kyrkogård är grynig dagglav och gulringad 

vedharkrank båda nära hotade arter enligt rödlistan 

2015. Hagelporlav, kyrkogårdslav, alléskruvmossa 

och trubbskruvmossa är andra exempel på ovanli-

gare arter. 

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). Signalar-

ter är lättigenkännliga växter eller djur som lever i 

särskilda miljöer där man kan förvänta sig att även 

finna rödlistade arter som kan vara svåra att upp-

täcka och de omfattar arter som Skogsstyrelsen har 

valt ut.  

 

  

En råka varndrar runt på kyrkogården.  
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Vård av kulturhistoriska värden  
Svedala kyrkogård har ett kulturhistoriskt värde som 

helhet och därför är det viktigt att bevara dess karak-

tär. Kyrkogårdens miljö är i hög grad föränderlig 

vilket beror på förändringar i brukande och i skötsel. 

De kulturhistoriska värdena kan snabbt förändras 

genom exempelvis ovarsam skötsel. Värdena kan 

också gå förlorade genom många små förändringar 

som sker under en längre tid. För att bevara kyrko-

gårdens värden måste de vårdas aktivt och medvetet 

och underhållas löpande. Följande vårdkrav är över-

siktliga och syftar till att bevara kyrkogårdens över-

gripande värden så att de inte förvanskas. De är 

formulerade med utgångspunkt i beskrivningen av 

kyrkogården och de kulturhistoriska värdena.  

 

För Svedala 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). Öv-

riga gravplatser med kulturhistoriskt värdefulla 

gravvårdar, från i första hand tiden före 1940-

talet, bör bevaras. En del av dessa gravplatser 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 bör bevaras i sin om-

fattning och vid behov återplanteras med 

samma trädslag. 

 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 dispens från bio-

topskyddsbestämmelserna och/eller artskydds-
förordningen innan åtgärder får genomföras. 
Samråd med länsstyrelsen. Vård- och under-
hållsplanen kan ses som ett planeringsunderlag 
inför dispens. 
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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 Svedala 

kyrkogård är detta tydligast framförallt i kv. A, gräs-

området i kv E, Avdelning A och brytningen mellan 

avdelning B och C som får stå exempel för områden 

fortfarande bevarade på kyrkogården och med en 

unik formgivning. Här visar gångstråk och gravplat-

ser på en ålderdomlig karaktär (1800-talets slut och 

1920-talets utformning) med varierad storlek och 

mindre gångar och ett medvetet och genomtänkt 

foromgivningsval som är uttryck för sin tid. Detta är 

ideal som präglat kyrkogården och förekommer på 

stora delar av den.  

  
     : Strukturer som är viktiga att bevara  
Med kyrkogårdens struktur avses dess yttre be-
gränsningar, kvartersindelning, gångar, och indel-
ning i gravplatser. För Svedala kyrkogård gäller 
detta:  

- huvudgångar, mur och häck kring gamla 
och nya kyrkogården.  

- Avskärmande häckområden mellan kvarter 
och gravrader som inger ett karaktäristiskt 
utseende (Avdelning A, B och C.  Detta 
gäller främst den nya kyrkogården, där de-
lar av rygghäckarna har markerats som ex-
empel.  

 
  

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. De områden som har tydligast bevarade strukturer är Kv A-D och Avdelning A, B och C.  
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Åtgärdsbehov 
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Begränsningar 
Kring hela kyrkogården löper häck. Stora hela kantas 

av trädkrans och en mindre del (södra sidan) av mur. 

Häcken är i gott skick och utgör tillsammans med 

trädkransen ett vind/insynsskydd för kyrkogården 

mot intilliggande villaområden och vägar. Häcken är 

formklippt men har brister vissa delar där det blivit 

öppningar i häcken av träd som tagit bort (Norra 

sidan, gamla kyrkogården). Muren löper på södra 

sidan med häck växande ovanpå.  

 

 Klippta häckar bör bevaras och kompletteras. 

Förändring av omgärdningen är tillståndsplik-

tig. 

 Målning av järngrinden bör utföras vart tionde 

år med passande färgtyp i kulör likt befintlig. 

 För åtgärder rörande trädkransen följs råd och 

rekommendationer i trädvårdsplan. 

 Kontinuerlig översyn och underhåll av kyrko-

gårdens kallmurade stödmur då den är placerad 

i ett utsatt läge ut mot vägen.  

Tillgänglighet 
Kyrkogården ligger nära parkeringen och är därför 

lättillgänglig. Alla grindar på kyrkogården fungerar 

och är lättöppnad. Grusgångarna är breda och lagda 

med fingradig singel.  

Det finns en del nivåskillnader vilket kan göra det 

svårare att ta sig runt. Merparten att grusgångarna är 

breda och lättillgängliga med undantaget för några få 

gravplatser som är inträngda mellan andra gravplat-

ser. I avdelning D är gångarna belagda med kalk-

stensplattor, vilka kan vara något ojämna att gå på. 

Informationsskyltar finns placerade vid parkeringen 

på den norra sidan, precis vid ingången till kyrko-

gården. På både nya och gamla kyrkogården finns 

gräslagda partier, som är kortklippta och lättillgäng-

liga. Det byggs en handikappsanpassad toalett i kyr-

kogårdsexpeditionen nära kyrkogården. I det terras-

serade området och på urngravplatsen finns områ-

den laggda med trappsteg. 

 

 Grindarna bör kontinuerligt underhållas så att 

de förbli lätta 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. 

 Gräslagda områden bör hållas jämna och kort-

klippta för tillgänglighetens skull.  

 Översiktskarta över kyrkogården bör finnas 

tillgängligt vid någon informationsskylt. 

Gravplatser 
Omgärdningarna av buxbom har tidigare varit hot-

tade av svampangrepp. Detta har aktivts bekämpats 

för att minimera borttagning. Det syns att delar av 

buxbomen skadats och fragmenterats samt att om-

gärdningar tagits bort. I det stora hela har en stor del 

av omgärdningarna kunnats räddas, vilket är positivt. 

Det är viktigt att värna om de kvarvarande då det är 

en del av kyrkogårdens karaktär. 

Det finns även en del gravplatser med tujaom-

gärdning. Dessa är i bra skicka och väl klippta. Det 

är viktigt att dessa klipps och underhålls kontinueligt 

för att bibehålla god status.  

Några fåtal gravplatser har stenramar eller järnstaket 

vilket gör dem ovanliga för kyrkogården de har 

också estetiska värden och är viktiga att bevara. 

Framförallt stenramarna bör ses över då flera har 

förskjutits från sin ursprungsposition men även flera 

av järnomgärdningarna visar rostskador.  

 

Södra sidan av både gamla och nya  kyrkogården kantas av 
en låg stenmur. Denna har behov av översyn.  

Delar av kyrkogårdens stenomgärdningar har av olika anle-
ningar förskjutits från sin plats. 
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 Gravplatsernas omgärdningar och växtmaterial 

bör vårdas och underhållas regelbundet för att 

bevaras.  

 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. Översyn bör ske kontinue-

ligt då kyrkogården redan drabbats av svamp.  

 Upplåtning av äldre gravplatser bör i första hand 

ske utan att dessa styckas upp i mindre eller 

större platser för att ursprungsstrukturen beva-

ras. Möjlighet att återanvända gravplatser inom 

dess nuvarande begränsningar uppmuntras. 

Undvik att grässå fler områden då det skadar de 

äldre kvarvarande strukturerna. Detta gäller ut-

sprungliga strukturnät från 1800-talet och  

1920-talet.  

 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 grönska och karaktär på kyrkogårdens 

äldre gravplatser.  

 Översyn av stenomgärdningar bör ske. Åter-

placering där det är möjligt, eller annars budge-

tering för någon justering per år.   

Gravvårdar 
Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser/gravvårdar är 

sådana som har bedömts vara viktiga för att bevara 

ett områdes kulturhistoriska värde. En lista över 

dessa finns som en bilaga till vård-och underhålls-

planen. Detta innebär dock inte att andra gravplatser 

inte är viktiga för kyrkogårdens karaktär. Urvalet bör 

ses som ett exempel och riktlinjer för gravvårdar 

över hela kyrkogården.  

Många av de äldre gravvårdar är vittrade eller 

skadade. Inskriptionerna på många äldre gravvårdar 

är svåra att tyda idag. Speciellt vårdarna av marmor, 

äldre granitvårdar och kalksten är svårlästa. Stenen 

vittrar på grund av miljöpåverkan och enda sättet att 

förhindra det är att rengöra nya stenar regelbundet. 

Generellt är vårdbehovet störst bland de äldsta grav-

vårdarna då de yngre vårdarna är i gott skick.  

 

 Återlämnade gravvårdar med kulturhistoriskt 

värde bör få stå kvar på ursprunglig plats och 

endast i undantagsfall flyttas. Förflyttning av 

dessa vårdar kräver länsstyrelsens tillstånd. Att ta 

bort fler gravvårdar skulle riskera att förändra 

kyrkogårdens karaktär eller riskera att ta bort 

dem från ett större sammanhang, ex. på en fa-

miljegrav. Återlämnade vårdar bör stå kvar i den 

mån det är möjligt. 

 Även gravvårdar som inte är markerade som 

kulturhistoriskt värdefulla kan ha betydelse för 

Genom att resa nedplockade gravvårdar och arbeta med plantering på tomma gravplatser bibehålls en levande karaktär på 
kyrkogården samtidigt som strukturer kan användas inom sina nuvarande begränsningar.   
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kyrkogårdens karaktär, se på helheten och gör 

en avvägning innan en sten tas bort.  

 Gravvårdar som är uppstötta, nedtagna, insta-

bila eller har dåliga infästningar bör dubbas om. 

Församlingen bör budgetera för att resa några 

nedplockade gravstenar per och dubba om 

dem.  

 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.  

 Gravvårdarnas inskriptionstavlor eller framsi-

dor bör rengöras med varsamma metoder. 

Konservator bör konsulteras före åtgärd. Ren-

göring bör endast göras om det inte skadar ste-

nen. Håligheter på krön och vid socklar bör fyl-

las med lämpligt putsbruk för att undvika frost-

sprängning.  

För vård- och underhållsåtgärder på gravvårdar hän-

visas till bilagan rekommendationer för vård- och underhåll 

Byggnader 
Kyrkogårdens kapell och kyrkogårdsexpedition har 

under 2016 genomgått renoveringsåtgärder och har 

därför en bra teknisk standard. I kyrkogårdsexpedit-

ionen har man även installerat en ny handikappsan-

passad toalett samt handikapsanpassat expeditionen 

för att öka tillgängligheten på kyrkogården. Den 

äldre ekonomibyggnaden på södra sidan av nya kyr-

kogården visar på mindre färgbortfall och färg på 

fönster och dörrar har bleknat. För alla byggnader 

gäller: 

 

 Byggnaderna bör avsynas och underhållas med 

jämna mellanrun för att hålla en god standard.  

För den äldre ekonomibyggnaden: 

 

 Fönstren ses över avseende kitt och målning. 

Löst sittande färg och kitt skrapas bort och er-

sätts. Färgsättningförslag tas fram inför under-

håll. Till fönstren bör linoljefärg och linoljekitt 

användas. 

 Fasaden avfärgas likt befintligt med lämplig 

färgtyp vid sedvanligt underhåll av byggnaden.  

 

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

vilket resulterat i att det inte finns mycket perenner 

på gamla kyrkogården. På nya kyrkogården finns 

dock en stor blomsterrikedom. Genom planteringar 

får kyrkogården en levande karaktär, samtidigt som 

en biologisk mångfald gynnas.  

 

 Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla grav-

platser och gångstråk bör förnyas vid behov 

Det gröna är en viktig del i kyrkogårdens karaktär.  Växter bidrar till en levande karaktär samt biologisk mångfal.  
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med samma växtmaterial som det befintliga. 

Nyplantering är även bra. För exempel på pas-

sande växtsorter se s. 39. 

 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 exempelvis skrivas för beva-

rande av växtlighet på gravplatsen.  

 För ytterligare anvisningar hänvisar vi till bilagan 

Riktlinjer för vård och underhåll. 

Träd 
 Trädbeståndet ses över regelbundet enligt före-

slagna åtgärder i trädvårdsplanen.  

 Svenska kyrkans mål att arbeta med beskärning 

och stabilisering som metod för att bevara sär-

skilt skyddsvärda träd kan med fördel användas 

på träden vid Svedala kyrkogård. 

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. Om 

församlingen vill är det en god idé att flagga för 

naturvårdsåtgärder på kyrkogården i församlingens 

medlemstidning Kyrkhälsning. 

 

 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, en så kallad faunadepå. Gärna 

i närheten av kyrkogården om det är möjligt. 

Depån fylls på någon enstaka gång men lämnas 

för övrigt helt utan åtgärder.  

 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 holkar med plåtskydd kring ingångshålet 

för att stoppa ekorrar. Tänk även på att sätta 

upp holkar för ugglor och fladdermöss. 

 Tidigt blommande träd som lönn, körsbär, sälg 

och pil kan gärna gynnas vid trädplantering då 

de är viktiga för nyvaknade humlor och bin un-

der våren. Vårblommande växter som krokus, 

tulpan, vintergäck och sippor ger nektar och 

pollen för insekterna att överleva på.  

 Nyplantera gärna buskar och träd som produce-

rar bär, då de är värdefulla för många fåglar. 

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

berberis är några bra exempel. 

 Tillgång till öppna vattenytor gynnar fåglar, in-

sekter, grodor, vattensnäckor och salamandrar. 

Placera gärna ut fågelbad. 

 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. 
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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.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-0176-6.pdf?pid=8067
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-0176-6.pdf?pid=8067
http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/
http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/
http://www.lantmateriet.se/
http://www.kringla.nu/kringla/
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/planpm/KulturmiljoprogramplanPM.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/planpm/KulturmiljoprogramplanPM.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/planpm/KulturmiljoprogramplanPM.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/planpm/KulturmiljoprogramplanPM.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/planpm/KulturmiljoprogramplanPM.pdf
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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 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lund  

Linn Ljunggren, Åsa Jakobsson och Tony Svensson 

  

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/3310/Varia%202013_35.pdf?sequence=1
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/3310/Varia%202013_35.pdf?sequence=1
http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/riksintressen/
http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/riksintressen/
http://www.tradportalen.se/
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5411-2.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5411-2.pdf
http://naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6496-9.pdf
http://naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6496-9.pdf
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Bilaga 1 – Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar 
Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar (se planritning s. 55 och 56): 

 
Kv, Gravplats Gravvård, beskrivning Namn, årtal Gravplats, beskrivning Kommentar 

A 15 a. Gravvård av sandsten med spetsbågs-
format liv.Detaljer av pilastrar och kan-
nelyrer. Dekor av latinskt kors.  
 
b. Polerad vård av svart granit. Profilerat 
mellanstycka och krönande latinskt kors. 
 
c. Järnkors. Dekor av sörjande ängel 
med sänkt fana vid urna.  

1. Här vila kyrkogherden i Svedala och V. 
Kärrstorp Erik Palmqvist * i Ottarp 5 dec 
1861 † i Svedala 7 febr 1942 och hans maka 
Louise född Borgström * i Svedala 16 mars 
1867 † därstädes 17 april 1943  
 
2. Agnes Malmgren * i Svedala 1937 † i 
Hälsingborg 22/3 1910 
Stoftet åt jorden Anden till gud Minnet i 
älskande hjärtan 
 
3. Prosten Petrus Malmgren född D: 28 Maij 
1790. Död D 7 juni 1845. Djupt saknad af 
maka och 12 omyndiga barn. 

Omgärdning av tuja, ytskikt av 
singel och gång av kalkstensplat-
tor. Plantering av hortensia, rosor 
och murgröna.  

Konstnärligt värde 
Lokalhistoriskt värde 
Samhällshistoriskt värde 

A, 27 a. Järnkors med treprassformade kors-
ändar. Dekor av femuddiga stjärnor.  
 
b. Kalkstensvård med rundbågsformat 
krön. Dekor av allseende ögat, blomster-
slingor och flätborder samt tvådelad 
inskriktionsyta.  

a. Ynlingen J. Nilsson född i St. Svedala D. 
12/10 1832 och dog derstädes D 8/11 1852 
 
b. → Minne åt hemmans egaren Kyrkovär-
den Nils Rasmus son född i Defvelstorp d: 
28 mars 1795 dog i St: Svedala d 16 october 
1848 sörjd och saknad af maka, 4 barn och 6 
barnbarn. Samt dess kära maka dygdesamma 
Kjersti Christers dotter född i St: Svedala d 
15 augusti 1794 död d 19 dec 1872 
← Wärdet utaf deras dygder Öfvade i deras 
bygder Lefver än i minnets drag I kärlek 
deras bortgång Hoppet väntar se den åter 
Ännu skönare en dag Af jord är menniskan 
dock skönt och härligt gjord Men synden 
gör att hon ska åter varndra jord.  

Omgärdning av tuja, ytskikt av 
singel. Planteringsram av sten 
och flera planteringar av kinesisk 
kärleksört.  

Arkitekturhistoriskt värde 
Hantverksmässigt värde 
Kulturhistoriskt värde 
Åldersvärde 
Samhällshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde 
 
Vård b:Text återgiven från tidi-
gare dokumentation.  
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A, 28 a. Grovhuggen vård i granit. Grovt be-
arbetad yta med slätt inskriptionsyta. 
 
b. Grovhuggen granitvård, infälld in-
skriptionstavla av marmor. (Nedplockad)  
 
c. Sandstensvård med rundbågsformat 
krön. Infälld inskritpions tavla av mar-
mor. Porslinsmedaljong av forsling som 
föreställer en yngling.   

a. Denna sten bruten å söder lindved är rest 
till mines af här jordades medlemar af släk-
tena von Düben och af Petersens aflidna 
1842-1911 
 
b. Öfverstelöjtnat fr. Af Petersens *1807 
†1891 och hans maka Gundla V. Düben 
*1830 †1882 
 
c. Carl gustaf Herman af Petersens född d. 
30 juni död d: 6 maj 1876 

Omgärdning av buxbom, ytskikt 
av singel. Ingen ytterligare plante-
ring eller växtlighet.  
 
Omgärdningen är något gles.  

Arkitekturhistoriskt värde 
Hantverksmässigt värde 
Samhällshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde 
 

B, 5  Grovb bearbetad vård med infälld in-
skriptionsyta av polerad svart granit. 
Inskriptionsytan har ett rundbågsformat 
krön. 

Lantbrukaren Bertil Persson * i Svedala d. 
6/6 1833 † i Hyltarp d. 6/11 1915 Hustrun 
Karna Persson född Göransson * i Svedala 
5/9 1832 † i Hyltarp d. 4/4 1915 Gossen 
Per * 29/7 † 22/8 1864 i Hyltarp  

Stenram med tillhörrande rygg-
sida till gravvården. Mellan om-
gärdningens stolpar finns en 
kätting. Ytskikt av singel. Ingen 
plantering eller växtlighet. 

Arkitekturhistoriskt värde 
Lokalhistoriskt värde 
Samhällshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde 

B, 10 Stående vård med smalt avsmalnande liv 
och ett utkragat överstycke med 
rundbågsformat krön. Dekor i form av 
spetsbågar med treppass, blomsterbård, 
och  S:t Georgskors 

Lantbrukaren Hans Blomstergren Svedala 
1799-1884 Hustrun Elisabeth 1805-1895 
Deras barn  
Kristina 1842-1878  
Johanna 1833-1895  
Ingrid 1837-1920  
Maria 1873-1878  
Johannes 1844-1923  
Hans 1849-1926 

Omgärdning av järn med 
smäckra ribbor, spjutspetsdetal-
jer. Ytskikt av singel. Ingen plan-
tering eller växtlighet.  
 
Omgärdningen är rostig.  

Arkitekturhistoriskt värde 
Konstnärligt värde 
Hantverksmässigt värde 
Samhällshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde 
 

B, 12 Obeliskformad vård i röd granit. Polerad 
yta.  

↑Baningeniören Olof A Brunius *4/1 1861 
†15/12 1905 och hans maka Nelly Brunius * 
16/6 1896 † 24/4 1959  
→Lantbrukaren Anders Olsson * i 
Hököpinge 18/3 1823 † i St. Svedala 20/6 
1867 Hustrun Elna Mauritzon * i Kärstorp  
† i hammarlöf 8/4 1897 
← Svea Berger * 26/10 1897 †6/10 1985 
På obelisken: Familjegraf 

Omgärdning av järnstaket. 
Smäckra ribbor och dekor av 
spjutspetsar. Ytskikt av singel. 
Planteringsram av sten. Ingen 
plantering eller växtlighet.  
 
Grinden är svår att stänga pga 
överflöd av singel.  

Arkitekturhistoriskt värde 
Konstnärligt värde 
Lokalhistoriskt värde 
Samhällshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde 
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B, 50 Gravvård i släthuggen granit med utåt-
kragande överstycke med segmentformat 
krön som vilar på halvkolonetter. Dekor 
av femuddig stjärna 

Lantbrukaren Lars Månsson Sevala 1876-
1940  
Anna Månsson 1864-1924 
Kerstin Månsson 1873-1944 

Stenram med järnstaket. Dekor 
av blommor och kors. Ytskikt av 
singel. Murgrönskullar 
 
Omgärdningen har förskjutits 
pga. tidigare intilliggande träd.  

Arkitekturhistoriskt värde 
Hantverksmässigt värde 
Konstnärligt värde 

B, 78 Lutad marmorvård formad som en öp-
pen bok. Inskription av metallboktäver.  

Handlaren Hanna Andersson †24/10 1924 
Maria Andersson †13/3 1931 

Omgärdning av buxbom, ytskikt 
av singel. Ingen ytterligare plante-
ring eller växtlighet.  

Samhällshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde 
 

C, 37 Stående vård i svart granit med polerad 
yta med vinklat krön. Dekor med latinskt 
kors.  

F.D Soldaten A. L ejon Svedala *27/7 1843 
† 23/3 1928 hustrun Anna Lejon *22/11 
1838 † 7/5 1927 

Omgärdning av buxbom, ytskikt 
av singel. Ingen ytterligare plante-
ring eller växtlighet.  

Samhällshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde 
 

C, 116 Granitvård med plan ovansida med krö-
nande urna.  

Aug. Liljeqvists familjegrav saliga äro de 
döda som herren dö 

Stenram med låga stolpar och två 
klot. Ytskikt av singel. Infatt-
ningshäck av buxbom. Två bus-
kar av oxbär. 
 
Kloten har lossnat från omgärd-
ningen. 

Arkitekturhistoriskt värde 
Hantverksmässigt värde 
Samhällshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde 
 

C, 149 Stående vård i svart granit med polerad 
yta med vinklat krön. Dekor med latinskt 
kors. 

Stationskarlförmannen Ola Ståhle * i Klörup 
d. 5/6 1844 † i Trälleborg d 6/12 1918 
Hustrun Krana Andersson * Harlösa d. 
23/1 1847 † i Svedala d. 12/11 1890 

Omgärdning av buxbom, ytskikt 
av singel. Infattningshäck av 
buxbom. Ingen ytterligare plante-
ring eller växtlighet. 

Lokalhistoriskt värde 
Samhällshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde 
 

D, 48 a. Småskalig marmorvård med dekorativt 
krönande kors. (Korset har lossnat) 
 
b. Grovt bearbetad granitvård med run-
dat krön. Inskriptionsytan är släthuggen. 
 
c. Småskalig marmorvård med dekorativt 
krönande kors. (Korset har lossnat) 
 
 

a. Margrethe Reventberg född wagner  
*d 9 april 1780  
† 20 september 1870 
 
b. Alexander Reventberg född 17 oktober 
1843 död 31 december 1904 
 
c. Ida Jeanette Reventberg född Rasmusson  
* D 7 juni 1821 
† 10 dec 1875 

 

Omgärdning av buxbom. Ytskikt 
av singel. 15 friväxande tujor.  

Arkitektoniskt värde 
Arkitekturhistoriskt värde 
Hantverksmässigt värde 
Kulturhistoriskt värde 
Åldersvärde 
Samhällshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde 
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D, 49 a. Grovt bearbetad oregelbundet krön 
och försänkt, polerat inskriptionsom-
råde. 
 
b. Gravvård av järn. Mittstam med 
volutdekor, cirkelformad list med volut-
dekor och små hängande hjärtan, brett 
inskriptionsband med hängande små 
hjärtan.  
 

a. Familjegraf Regementsläkaren J. A. Berg-
wall * 18 3/2 14 † 18 31/8 99 Hans maka 
Carolina Bergwall * 18 26/8 28 † 1817/2 84 
 
b. L. E. B W. B *19/2 1872 † 13/2 1931 * 
27/10 1866 † 67 1956 

Omgärdning av järn, dekor av 
spjutspetsar. Ytskikt av singel. 
Buskar av syréner och järnek.  

Konstnärligt värde 
Arkitekturhistoriskt värde 
Hantverksmässigt värde 
Samhällshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde 
 

D, 50 a. Gravvård av granit, oregelbundet 
krön. Två släthuggna dekorfält och ett 
polerat inskriptionesfält. Dekor av stili-
serade drakslingor.  

 
b. Gravvård av järn i form av ett kors. 
Inskriptionsplåt över korsmitten formad 
som en vapensköld, omges av volutfor-
made ornament i gallerverket.  
 
c. Gravvård av trä form av ett latinskt 
kors med trepassformade korsändar. 
Dekor av tre fembladiga kläverblad.  
 

a. Stationsinspektoren Sven Nordstrand 
född i Gerdlöf d. 7/8 1841 död i Svedala d. 
7/4 1911 och hans hustru Sophie Nord-
strand född Ahlstedt f 1/1 1843 d 18/7 
1929 Älskade Saknade 
 
b.  Överstelöjtnant Erik Zeeh *1.10 1879  
† 28.1 1959 
 
c. Alma Zeeh född Nordstrand älskad sak-
nad 

Omgärdning av järn, dekor av 
spjutspetsar. Ytskikt av singel. 
Murgrönskullar. 

Arkitekturhistoriskt värde 
Hantverksmässigt värde 
Lokalhistoriskt värde 
Samhällshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde 
 

D, 75 a. Gravvård i sandsten med spetsbåg-
format överstycke och flankerande horn. 
Infälld texttavla av marmor. Dekor av 
porslingsbiskvi föreställande ”natten”. 
 
b. Bred häll av granit med röda och 
svarta partier. Liggande på indraget 
sockelparti och därföver en välvd häll. 
Dekor i form av grekiska kors.  
 
 
 

a. Hemmansegaren Nils Larsson född I 
Bosarp d. 24 febr 1822 död i Nygård i St. 
Svedala d. 2 mars 1868 sörjd af maka och 4 
barn ps. 462 v. 13 
 
b. Nr 1 Nygård Ola Nilsson 28 juni 1852 29 
febr 1920 Lars Nilsson 6 mars 1856 13 april 
1932 Hermor 8 dec 1858 17 maj 1926 

Omgärdning av buxbom, ytskikt 
av singel. Infattningshäck av 
buxbom. Cypressbuske.  

Arkitektoniskt värde 
Arkitekturhistoriskt värde 
Hantverksmässigt värde 
Symbolvärde 
Konstnärligt värde 
Lokalhistoriskt värde 
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D, 106 Polerad obeliskvård i svart granit  På Obelisken: Familjegraf 
↑Husegaren Anders Olsson * i Vintrie d 
28/6 1846 † i Svedala d. 5/5 1908 Hustrun 
Sissa Hansdotter * i Vintrie d. 21/7 1846  
† I Svedala 6/1 1892 ps. 492 v 11 
→ Hushållerskan Kersti Andersdotter * i 
Vintrie d. 21/7 13/11 1836 † i Svedala d. 
24/4 1909 
← Förådsförvaltaren Hans Olof Andersson 
* i Malmö Caroli 16/9 1881 † i Svedala 4/9 
1939 

Omgärdning av stenram med 
kraftig kätting och järnstolpar. 
Ytskikt av singel. Ingen plante-
ring eller växtlighet. 

Lokalhistoriskt värde 
Samhällshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde 
 

E, 3 a. Släthuggen granitvård med utkragat 
mellanstycke och vinklat krön. Dekor av 
femuddig stjärna och pilastrar.  
  
Vård b-i Ovalt gravkar av järn med av-
smalnande ytterkant och plan, invikt 
överkant. Inskription på överkanten. 
Gravkaren är vitmålade och inskription-
en har en svart kulör.  

a. Åbjörn Andersson 1846-1922  
Elna Andersson 1844-1919 
 
b-i --- 

Omgärdning av sten med infatt-
ningshäckar av buxbom. Ytskikt 
av singel. Ingen plantering eller 
växtlighet.  

Arkitektoniskt värde 
Arkitekturhistoriskt värde 
Hantverksmässigt värde 
Samhällshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde 
 

F, 200 Gravvård i granit formad som en 
trästamm med avsågade grenar. För-
sönkt och oregelbundet utformat in-
skriptionsområde.  

Folkskoleläraren Per Burling * 29/7 1869 † 
8/6 1911 Hustrun Kerstin f Larsson * 4/11 
1865 † 30/5 1948 

Omgärdning av buxbom, ytskikt 
av singel. Ingen ytterligare plante-
ring eller växtlighet. 

Arkitekturhistoriskt värde 
Hantverksmässigt värde 
 

F, 327A Stående vård i svart granit med matta 
och polerade yto. Detaljer av fjäril och  

Lantbrukaren Per Mårtensson *15/111855 
30/6 1932 
Systern Karna Mårtensson *22/6 1853 
†21/1 1932 

Vården är korsad mitt i en om-
gärdning av buxbom. Ytskikt av 
gräs.  

Arkitekturhistoriskt värde 
Hantverksmässigt värde 
Symbolvärde 

Avdelning A, 
39 

Granitvård med avlångt liv och 
rundbågsformat krön, håkkälsformade 
sidopartier. Dekor av en infälld kor-
trättmetaljon av porslin föreställande ett 
fotografi av en ung man.  

Edvin 1895-1927 Älskad saknad. 
  

Omgärdning av stenram med 
dekorativa klot. Ytskikt av singel. 
Planteringsram av sten. Ingen 
plantering eller växtlighet.  
 
Ett av kloten har ramlat ner och 
ramen är förskjuten. 

Arkitekturhistoriskt värde 
Hantverksmässigt värde 
Konstnärligt värde 
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B, 32 Stående granitvård med inskription av 
metallbokstäver.  

Grekoska barnhemmets gravplats Intillggande rygghäckar av aven-
bok och tuja, gräskrant framför 
gravplatsen. Ytskikt av singel. 
Planteringskar med hopsatt per-
gola. Plantering i båda karen och 
framför vården.  

Samhällshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde 
Lokalhistoriskt värde 

Avdelning B, 
92 

Gravvård i polerad svart granit med 
spetsbågsformat krön och profilerade 
sidopartier. Dekor av latinskt kors med 
stråldetaljer. (Vården är nedtagen) 

Fattigvårdsföreståndaren Nils Månsson * 
3/10 1859 † 8/1 1938 Hustrun Johanna 
Månsson *6/1 1859 † 21/6 1949 Lantbruka-
ren Henning Andréll *25/12 1885 † 28/9 
1938 

Omgärdning av buxbom, ytskikt 
av singel. Två intilliggande höga 
tujor.  

Samhällshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde 
Lokalhistoriskt värde 

F, 22-59 Lutade marmorvårdar på granitställ.  --- Ytskikt av gräs, tillhörande 
mindre plantering av blomma 
framför var vård.  

Arkitektoniskt värde 
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Kv A, 15 Kv A, 26 Kv A, 27 

Kv A, 28 Kv B, 5 Kv B, 10 
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Kv B, 12 Kv B, 78 

Kv C, 37 Kv C, 116 Kv C, 149 

Kv B, 50 
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Kv D, 48 Kv D, 49 Kv D, 50 

Kv D, 75 Kv D, 106 Kv E, 3 
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Kv F, 200 Kv F, 327 A Avdelning A, 39 

Avdelning B, 32 Avdelning B, 92 Kv F, 22-59 
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KvA Kv B Kv C 

Kv D Kv E Kv F 
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Avdelning A och B 
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Bilaga 2 – Målsättning och utveckling 
Svedala kyrkogård har i dag många återlämnade och lediga gravplatser och behovet av nya gravplatser bedöms som lågt och ingen större förändring inom de 
närmaste tio åren. Vi vill dock anlägga en skogsdunge i vårt östra hörn av kyrkogården, idag är här gräs och vi har stora problem med att det står vatten här speciellt 
vinter och vår. I förlängningen skulle detta kunna bli en ny urnlund eller urngravplats.  
 
Vi vill behålla de äldre kulturhistoriskt värdefulla gravplatserna på gamla delen av kyrkogården. Tyvärr är många av vårdarna borttagna och många gravplatser är 
lagda i grus. Fortsättningsvis vill vi behålla gravvårdarna på gravplatserna så länge det är möjligt, fram till nyutlämnande av gravplatsen.  
På den gamla delen av kyrkogården vill vi använda vissa ytor till att göra små bibliska trädgårdar, små oaser med sittplatser. Dels för att göra kyrkogården mer le-
vande och dels för att binda jorden. Den gamla delen av kyrkogården har stora problem med erosion av gångmaterial och grusmaterial från återlämnade gravplat-
ser, här vill vi lägga återlämnade gravplatser i gräs där det är möjligt och plantera marktäckande växter på de ställen det inte går att så in gräs. Detta för att binda 
jorden. Även materialet i gångarna är poröst, nytt slitlager som eventuellt limmas och avrinning skulle behövas för att materialet ska stanna i gångarna.  
 
Vi vill bevara och utveckla Svedala kyrkogård och utveckla parkkänslan. Idag har kyrkogården en trädkrans av oxel, vilken kommer att behövas ersättas inom en snar 
framtid, även allén av hamlade almar måste ersättas av växtmaterial av liknande karaktär. Både på gamla och nya delen av Svedala kyrkogård kommer det att planteras 
in större och mindre träd och solitära buskar. På återlämnade gravplatser som är av kulturhistoriskt bevarande värde så kommer gravplatserna smyckas med perenner 
för att göra kyrkogården mer levande. Arbeta aktivt med den biologiska mångfalden  
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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 
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34. Västra Kärrrstorps kyrkogård, Västra Kärrstorp sn, Åsa Jakobsson och Linn Ljunggren, 2016  
35. Sankt Petri kyrka-Komplettering av lås, Klippans sn, AM, Maria Johansson, 2016 
36. Odarslövs kyrka, renovering av kyrkans grundläggning, tak och fasader, Odarslövs sn, AM, Petter Jansson, 2016 
37. Välinge kyrka, takrenovering, Välinge sn, AM, Linn Ljunggren, 2016 
38. Häljarps mölla, Tofta sn, AM, Anna Rabow, 2015-2016 
39. GINKH – utemuseum på Ivö klack, Ivö sn, PJ, Helene Stalin Åkesson, 2015-2016 
40. Börringe kyrkogård, Börringe sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
41. Äsphults kyrkogård, Äsphults sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson  och Tony Svensson, 2016 
42. Östra Vrams kyrkogård, Östra Vrams sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016 
43. Linderöds kyrkogård, Linderöd sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016 
44. Det moderna kyrkobyggandet i Lunds stift 1940-2000, Åsa Eriksson Green och Maria Sträng, 2016 
45. Maglarp kyrkogård, Maglarps sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
46. Bodarp kyrkogård, Bodarps sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
47. Västra Vemmerlöv kyrkogård, Västra Vemmerlövs sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016.  
48. Baggeboda kvarn, Jämshög sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
49. Gundrastorps-Ekholmens kvarn – renovering av hjulhus och sågkvarn, Verums sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2016 
50. Östra Broby kyrka – installation ab brand- och inbrottslarm, Östra Broby sn, AM, Emelie Petersson, 2016 
51. Svedala kyrkogård, Svedala sn, VP, Åsa Jacobsson, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 



 

 


