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Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Västra Tommarps 

kyrkogård är utförd av Regionmuseet Kristian-

stad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av Ham-

marlövs församling. Fältarbetet utfördes under våren 

2017 med påföljande rapportskrivning under 2017. 

Inventering och rapportskrivning har utförts av antik-

varie Linn Ljunggren samt biolog Tony Svensson. 

Arbetet har utförts i dialog med representanter från 

församlingen. Den kulturhistoriska värderingen är en 

ständigt pågående process där församlingen bidrar 

med värdefull information om t.ex. personhistorik. 

Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 

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

underhållsplanen har utformats i enlighet med Kul-

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

pitlet och gällande direktiv från Länsstyrelsen i 

Skåne. För att vara berättigad till kyrkoantikvarisk 

ersättning måste en vård- och underhållsplan inne-

hålla kulturhistorisk dokumentation, värdebeskriv-

ning och utvecklingsplan. 

Bakgrund 
År 2012 utkom föreskrifter till Kulturmiljölagens 4:e 

kapitel. Genom de nya föreskrifterna finns ett 

lagstadgat krav på en vård- och underhållsplan. Rikt-

linjerna anger vissa krav på hur vård- och under-

hållsplanerna ska utformas: 

 
 Ägare till kyrkobyggnader, kyrkotomter och 

begravningsplatser ansvarar för att en vård- och 

underhållsplan finns. 

 Planen ska redovisa hur objekten ska vårdas 

och underhållas så att det kulturhistoriska vär-

det inte minskas och deras utseende och karak-

tär inte förvanskas. 

 Såväl sedvanligt underhåll som tillståndspliktiga 

åtgärder ska framgå av planen. 

 Planen revideras med 10 års intervall. 

 Länsstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig över 

planen. 

 
Mål och syfte 
Med stöd av kulturmiljölagen samt föreskrifterna till 

kulturmiljölagen är syftet med vård- och underhålls-

planen att lyfta fram och tydliggöra kyrkogårdens 

kulturhistoriska värden. Planen ska sedan ligga till 

grund för planering och skötsel av Hammarlövs 

församlings 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 Hammarlövs 

församling som Länsstyrelsen underlättas. 

 Hammarlövs församling få en vägledning i det 

konkreta vårdarbetet med riktlinjer och priori-

teringar. 

 De kulturhistoriska värdena för kyrkogårdsbe-

sökare och allmänheten tydliggöras. 

 

Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Västra Tommarp kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Västra Tommarp 12:1 
Socken  Västra Tommarps socken   
Kommun  Trelleborgs kommun 
Fastighetsförvaltare Hammarlövs församling 
Areal  10039 m2 
 
Kyrkogården består av 87 gravplatser. Det finns 24 st. gravplatser med olika former av sköt-
selavtal. Det finns 78 kistgravplatser och 9 st askgravplatser. 46 st av gravplatserna är till-
gängliga idag. Kyrkogården har en minneslund och en askgravlund. 
 
Hammarlövs församling förvaltar idag 7 kyrkor.  
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Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-

del där kyrkogårdens historia och dess nuvarande 

uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på 

arkiv- och litteraturstudier, framförallt kyrkogårdsar-

kivets handlingar samt annan tillgänglig litteratur, 

kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskrivningen av 

kyrkogården omfattar kyrkogårdens begränsningar 

inom fastigheten Västra Tommarps kyrka 12:1 i 

detta område har byggnader, gångsystem, gravkvar-

ter, gravplatser och gravvårdar samt växt- och djurliv 

inventerats och beskrivits. Särskild vikt har lagts vid 

att beskriva kyrkogårdens karaktär. 

Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de 

fysiska anläggningarna utgör underlag till 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 Kulturmiljölagens 4 
kap (11-14§§) såsom kyrkligt kulturminne. Kyrko-
byggnader, kyrkotomter och begravningsplatser 
tillkomna före 1940 får inte på något väsentligt 
sätt ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. Det 
gäller även vissa yngre kyrkobyggnader och 
begravningsplatser utvalda av Riksantikvarieäm-
betet och Länsstyrelsen. 
     För att få genomföra väsentliga förändringar 
behövs tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd 
krävs t.ex. för utvidgning, uppförande eller änd-
ring av byggnader, murar, portaler eller andra 
fasta anordningar samt större förändring av plan-
tering, trädbestånd och beläggning av gångar. 
Länsstyrelsen ger besked om vad som behöver 
tillståndsprövas. Enskilda gravanordningar 
såsom gravvårdar, staket eller stenramar har ett 
skydd såsom en del av kyrkogårdens helhet och 
karaktär. Kyrkogården ligger inom fornlämnings-
område benämnt Västra Tommarp 27:1 och 
skyddas enligt Kulturmiljölagens 2 kap. Fornläm-
ningen omfattar Västra Tommarps gamla bytomt. 
Områdets utbredning kan ses på sida 11. Inom 
den äldre bytomten är alla ingrepp i mark, utöver 
den normala gravgrävningen tillståndspliktiga då 
de kan beröra under mark dolda fornlämningar. 
Evenstuella fynd av fornlämningar måste rappor-
teras till länsstyrelsen.  
 
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 underhållas så att de sär-
skilda värdena bevaras. Ändring och flyttning av 
en kulturhistoriskt värdefull byggnad ska utföras 
varsamt med hänsyn till dessa värden och bygg-
nadens karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges 
till byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras 
på grund av byggnadens eller bebyggelsens 
kulturhistoriska värde. Planläggning och bygg-
lov handläggs av kommunen och ska ske med 
hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden. 
De kulturhistoriska 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 landskaps-
element kan vara skyddade i plan.  
 
MILJÖBALKEN (1998:808) 
Riksintressen för natur- och kulturmiljövård re-
gleras genom miljöbalken och finns för att se till 
att Sveriges mark, vatten och fysiska miljö an-
vänds på ett långsiktligt och hållbart sätt. Områ-
den av riksintresse för kulturmiljö- eller natur-
vård ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada natur- eller kulturmiljön. En miljökon-
sekvensbeskrivning, MKB, kan vara nödvändig 
för att klargöra hur planerade åtgärder påverkar 
natur- eller kulturmiljön i området.  
 
Biotopskyddsområden anges av regeringen för 
att skydda små mark- eller vattenområden som 
på grund av särskilda egenskaper är betydelse-

fulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. 
Bestämmelserna finns i 7 kap 11 § Miljöbalken. 
På kyrkogårdar omfattas alléer, det vill säga träd-
rader med minst fem lövträd planterade i en en-
kel eller dubbel rad ofta av det generella biotop-
skyddet, men även stenmurar kan omfattas av 
miljöbalkens regler om biotopskydd när de ligger 
i anslutning till jordbruksmark. I de fall där det 
finns fridlysta arter på kyrkogården gäller Art-
skyddsförordningen (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 kyr-
kogårdar, en annan är grod- och kräldjur. Samt-
liga arter av fladdermöss och grod- och kräldjur 
är fridlysta i Sverige. 
 
KULTURMILJÖPROGRAM  
Västra Tommarp omfattas av ett stort riksin-
tresse för kulturmiljövården kallat Fuglie – Mel-
lanGrevie mm (M:K136), som betecknas av tätt 
liggande kyrkbyar från minst medeltiden och ett 
skifteslandskap med förhistorisk bruknings- och 
bosättningskontinuitet. I länsstyrelsens kultur-
miljöprogram finns ett kulturmiljöstråk kallat 
Skånelinjen Per Albin-linjen, som utgörs av de 
gamla skyddsvärn som omger den skånska kus-
ten. Stråket passerar drygt 1 km söder om Västra 
Tommarp. I samma program omfattas Västra 
Tommarp av ett stort område av särskilt värde-
fulla kulturmiljöer kallat Skegrie- Fuglie- Ham-
marlöv- V Tommarp- V Vemmerlöv som har näst-
an samma utbredning som riksintresset M:K136 
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Västra Tommarp kyrkogård 
Karta från Hammarlövs församling 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Västra Tommarps by betecknades ursprungligen 

som Tommerup. Kyrkogården ligger inom den fasta 

fornlämningen Västra Tommarp 27:1. Områdets 

begränsning har gjorts utifrån en storskifteskarta 

från 1784 (se bild ovan). På kartan syns någon typ av 

omgärdning löpa kring byn, denna kan i sin tur 

kopplas till en minnessten som finns bevarad, enligt 

fornminnesregistret, i en murrest med inskriptionen 

”UPBYGD \ 1729 AF\ LARS ANDERSON \ 

NOBELIUS. (…) Gårdarna låg utmed bygatan som 

delade byn i två sidor. Idag finns en gård fortfarande 

placerad i samma del av byn idag som då (se. Nr 1 

på kartan 1784). Under slutet av 1700-talet fanns det 

fattighus, kronogästgifveriet och prästgård (nr 6 på 

kartan 1784) i byn. Prästgården är tydligt utritad och 

låg intill kyrkogården, på dess västra sida. Det var en 

kringbyggd gård med bl.a. kålgård, trädgård och 

svinhage mm. Den gamla prästgården intill kyrko-

gården revs och en ny anlades år 1824. Den nya 

prästgården placerades på andra sidan vägen, mitte-

mot kyrkan. Prästgården används idag som försam-

lingshem. Under det tidiga 1800-talet genomgick 

socknen enskifte och flera gårdar/byggnader lämnar 

byn (se. Karta 1811). Delar av gård 1 har rivits och 

endast en liten byggnad, som betecknats som krono-

jord, återstår. På kartan från 1811 har området mar-

kerat Z upptecknas som Skol- och fattighusplats. I 

byn fanns flera korsvirkeshus.  

Kyrkans historia i korthet 
Västra Tommarps kyrka, uppfördes under 1100-

talet, bestående av långhus, kor och absid. Alla dessa 

delar av kyrkan är bevarade ännu idag. Tornets 

överdel byggdes om under medeltiden och fick 

trappgavlar. Under 1600-talet byggdes renässansgav-

lar på kyrkans långhus och kor. 1896 renoverades 

kyrkan då kyrkan fick fönster samt solbänkar av 

gjutjärn och fasaden stänkputsades. 1890 byggdes 

tornet om och tornspiran tillkom. Mellan 1901-1902 

restaurerades kyrkan under ledning av Theodor 

Wåhlin, då bl.a. den nuvarande bänkinredningen 

tillkom och en absidtillbyggnad från 1800-talets mitt 

revs. Vid denna renovering upptäcktes även ro-

manska kalkmålningar i absiden och koret. Målning-

arna bevarades ej synliga, förutom på vinden, och 

ersattes med kopior. 1944 kramlas gravhällar på kyr-

kans torn. 1970 sker ytterligare en invändig renove-

ring och efter detta endast sedvanligt underhåll av 

kyrkan in- och utvändigt.  

 
Den äldsta kyrkogården 
Kyrkogården finns markerad på kartan från 1784. 

Vid denna tid hade kyrkogården någon typ av om-

gärdning längs med östra och norra sidan som gick 

ihop med byns omgärdning. På västra sidan marke-

rades kyrkogården delvis av en mur men begränsa-

des också utav den intilliggande prästgårdslängan. 

Den östra sidan hade en något böjd form och på 

norra sidan gick ett hack in i kyrkogården som inte 

var omgärdat. Kyrkogårdens norra sida låg intill vad 

som, på kartan, betecknade som trädgård.  

På enskifteskartan från 1811 syns förändringar 

skett på och vid kyrkogården då en väg numera lö-

per längs med hela östra sidan och ner till en annan 

landsväg. På norra sidan har hacket in i kyrkogården 

utvidgats och begränsats så kyrkogården fick ett rakt 

nordvästligt hörn. Kyrkogården låg fortfarande intill 

Storskifteskarta från 1784. 

Enskifteskarta från 1811.  
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prästgården, dock hade en länga tagits bort och om-

gärdningen utmed västra sidan förlängts. På en mer 

detaljerad karta från 1813 syns utvidgningen som 

gjordes i det nordvästra hörnet. Det låg vid denna 

tid även en byggnad vid sydöstra delen av kyrkogår-

den, utanför muren. Denna byggnad återstår än idag. 

På kartan är den upptecknad, på vad som kan tolkas 

som, ”materialhus”. 1861 antogs en kyrkogårdsin-

delning på kyrkogården. Indelningen delade upp 

gravplatserna, troligen efter olika hemman, t.ex. Nr 

1 Tågarp (se bild s. 23). På södra sidan planlades 

inledningen symmetrisk med jämnstora gravplatser. 

På sydvästra delen låg tre gravplatser i jämn storlek 

medan åt sydost var gravkvarteren något med 

ojämna i storlek och med en gravplats som hade ett 

rundat avslut. På den norra sidan av kyrkogården var 

inte alla gravplatserna markerade för något särskilt 

bruk. Området närmst kyrkan var angivna till hem-

manen medan andra kvarter endast var upptecknade 

odelad. På norra sidan fanns även en stor del som 

inte upptagits som något alls. Det fanns även grav-

plats markerat med ”skolläraren”. På kartan från 1813 

fanns det totalt sex stycken gravkvarter. Det gick 

gångar längs med norra, östra och södra sidan.  

Vid okänt datum revs hela den gamla prästgår-

den och en ny bygges upp på motsatt sida om byvä-

gen år 1824. Detta lämnade ett stort område tomt 

framför kyrkogårdens västra sida.  

1900-talet 
År 1921 Fick kyrkan en donation för att kunna ut-

vidga kyrkogården.  

Under 1930-talet sker fler arbeten på kyrkogår-

den. År 1932 lämnades ett grindförslag in för den 

lilla grinden som finns på den östra sidan. År 1933 

anlades pelarna och grinden på västra sidan, numera 

huvudingången. Förslag för utvidgningen utanför 

kyrkogårdsmurens västra sida lämnade år 1936 och 

godkändes året efter. År 1939 togs träd bort från 

kyrkogården och samma år placerades de äldsta vår-

darna på insidan av kyrkogårdens murar. Vårdarna 

placerades i kronologisk följd från söder till norr. 

Det är troligt att delar av muren revs vid detta till-

fälle (N och Ö sidan). På kartor från utvidgningen 

betecknas den västra delen som äldre mur, men 

denna har vid något tillfälle vidgjorts. Den norra 

muren har äldre taktegel men är troligen något yngre 

än den västra.  

År 1952 Kom ett förslag in om att anlägga resten 

av kyrkogårdsmuren (södra och norra sidan). Norra 

och östra delen har haft skiftande karaktär med först 

stenmur, följt av fogad mur likt nuvarande, sedan 

under en period järstaket och därefter dagens utse-

ende med nätstaket och häck.  

År 1995 anlades kyrkans minneslund på det ut-

vidgade området, precis utanför västra muren.  

År 2011 öppnade en ny ingång i västra muren. På 

huvudgrinden sattes nya pelare och ny grind.  

Kyrkogårdens askgravlund anlades år 2016. 

 

Foto från 1901. Källa RAÄ.  Foto från okänt datum, bild tagen från norr. Källa Trelleborgs 
museum. 

Karta från 1813.  
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 Händelser i sammandrag 
 
1100-tal  Kyrkan anläggs 
 
1784 Kyrkogården finns markerad på karta. Kyrkogården ligger intill prästgården. 

Östra och norra sidan är hopbyggd med byns omgärdning.  
 
1811 En väg längs utsidan öster om kyrkogården har tillkommit. Nordvästra hörnet 

utvidgas så norra och västra sidan knyts ihop.  
 
1813 Ekonomibyggnaden har uppförts 
 
1861 En uppdelning på kyrkogården fastslås där gravplatserna är uppdelade efter 

gårdar 
 
1901-1903 Kyrkan renoveras av Theodor Wåhlin 
 
1910-15 Vid denna period har den nuvarande huvudingången och parkeringsplatsen 

anlagts på västra sidan. 
 
1930-tal Arbete sker på kyrkogården med rivning av träd, anläggning av nya grindar.  
 
1939 Gravhällar kramlas på kyrkans fasad och mur och träd togs bort 
 
1995 Kyrkogårdens minneslund anlades.  
 
2000-tal Ny ingång öppnades i västra muren, askgravlunden anlades.  

År 1864 

År 1910 

År 1968 



 

Västra Tommarp kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2017 | 13 

 

  

 

Beskrivning kyrkogården 
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Omgivningar  
Västra Tommarp ligger på söderslätt. Kyrkogården 

ligger utmed väg 630. Utmed vägen ligger torp och 

gårdar, flera är uppförda i rött tegel. 

Byn är tätt sammansluten och det finns flera 

skuggande träd inne i kärnan. Direkt utanför bykär-

nan breder ett stort odlingslandskap ut sig åt öster 

och norr medan i söder har mer modern bebyggelse 

och villaområden börjat växa fram.  

Kyrkogårdens begränsning 
Kyrkogården består av en äldre och en yngre del.  

Den äldre delen av kyrkogården omgärdas åt väs-

ter och söder av en fogad naturstensmur. Muren är 

målad i en vit kulör och har avtäckning med tegel-

pannor. Den södra muren är något lägre än den 

västra. På den västra sidan är tegelpannorna riktade 

inåt mot kyrkogården och har en röd kulör medan 

på den södra sidan är de riktade ut från kyrkogården 

och är i en gul kulör.  

Längs med den östra och norra sidan löper en axel-

hög häck som växt ihop med ett hönsnät. Hönsnätet 

är fäst i metallstolpar. På den yngre, utvidgade delen 

omgärdas minneslunden av en formklippt häck ut-

anför kyrkogårdsmuren. Parkeringsplatsen begränsas 

med en midjehög häck.   

 
Grindar och ingångar 
Kyrkogården har fyra grindar, alla i järn.  

Huvudingången är placerad på den västra sidan. 

Detta är en dubbelgrind fäst i vitputsade betongstol-

par med avtäckande fyrkantigt formad betongskiva. 

På var stolpe står en lykta. Grinden är av svartmålat 

järn och har detaljer av krysstag, spjutspetsar och 

fyrpass. Vid det nordvästra hörnet av muren finns en 

enkelgrind. Den är fäst i liknande stolpar som hu-

vudgrinden, men något lägre och utan lyktor. Grin-

den har en smäcker formgivning med smala rund-

järn och enkel spjutspetsdekor på toppen av spjä-

lorna.  

På sydöstra kyrkogårdssidan finns en dubbelgrind 

med tillhörande enkelgrindar på var sida. Formgiv-

ningen är liknande med huvudgrinden med detaljer 

av krysstag, spjutspetsar och fyrpass. Denna grind är 

dock fäst i jänstolpar.  

Den fjärde grinden är placerad på den östra sidan 

och är en enkelgrind. Grinden är fäst i fyrkantiga 

järnstolpar med raka avslut. Själva grinden har detal-

jer av spjutspetsar och bårder av fyrkantsdetaljer. 

Alla grindarna är målade i svart kulör.  

 

Gångar och strukturer 
Områdena på kyrkogården är uppdelade i uppdelad i 

sex gravkvarter. Kyrkogården har inga upphöja om-

råden förutom en kullbildning som är på en grav-

plats.  

Det går en huvudgång i singel från kyrkans in-

gång ner till parkeringen åt väster. Det går ytterligare 

två större gångar på kyrkogården från norr till söder 

samt gångar runt hela kyrkogården på insidan av 

kyrkogårdens omgärdning. Mellan gravkvarter 2 och 

Byn ligger inbäddad i ett uppodlat jordbrukslandskap med 
flera storväxta träd i bykärnan.  

Huvudgrinden. I bakgrunden syns församlingshemmet. Muren 
löper längs västra och södra sidan och är en fogad naturs-
tensmur. 

Gångarna på kyrkogården är rakt dragna och lagda med 
singel.  
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tre löper två mindre gångar. Alla gångarna är lagda 

med singel och förutom en är bredden ganska jämn i 

storlek.  

Service och belysning 
På kyrkogården finns det servicestation med vatten-

post i sydvästra hörnet samt avfallstunnor vid syd-

östra hörnet intill ekonomibyggnaden. I ekonomi-

byggnaden finns en dörr med texten ”redskapsbod” 

och där finns verktyg att låna. Precis utanför den 

södra muren finns ett nedsänkt område som använ-

das till kompost och annat restavfall.  

Kyrkans parkering är placerad på den västra si-

dan utmed en formklippt häck.   

I kyrkans askgravlund står en bänk med träun-

derreda och träspjälor. Bänken är betsad i en röd-

brun kulör.  

På kyrkogården finns det belysning i form av 

ljuslyktor som har en modern utformning längs med 

gångvägen upp till kyrkan, samt två lyktor placerade 

på huvudgrindens stolpar. Lyktorna har dimmigt 

glas, koppartopp och kryssdetaljer. 

Byggnader 
Hopbyggd med kyrkomuren på den sydöstra sidan 

står en ekonomibyggnad.  

Byggnaden har en betong- naturstenssockel, te-

gelfasad av gult tegel med en dekorativ tegelgesims. 

Taket är lagt med röda tegelkupor. Byggnaden har 

tre pärlspontade dörrar och en stickbågsformad port 

i träpanel. Byggnadens fönster har stickbågsformade 

öppningar, två rundbågsformade fönster och två 

cirkelfönster. Nästan alla fönster är igensatta. Idag 

användas endast redskapsboden som är placerad på 

byggnadens norra sida. 

  

Verktyg finns att låna från förrådet i ekonomibyggnaden.  

Kyrkogården sett från sydväst. Murens olika nivåer och skiftande riktning av tegelpannorna syns på bilden.  
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Områdesbeskrivning 

Kvarter 1-6 Gamla delen 
Den äldsta delen av kyrkogården innefattar kvarte-

ren 1-6. Dessa kvarter är de som är lokaliserad inom 

kyrkogårdens originalutsträckning, dvs. inom mu-

ren/nätstaketet. Kvarteren är åtskilda av breda, raka 

gångar, förutom mellan kvarter 2 och 3 där det finns 

en mer oregelbunden, smalare gång.  

Majoriteten av gravplatserna har ytskikt av singel 

och merparten av gravplatserna har omgärdning av 

buxbom. På norra delen finns ett fåtal gravar med 

ytskikt av gräs och ett fåtal med omgärdning av gjut-

järn. Överlag har alla kvarteren liknande karaktär. 

Gravplatsstorleken varierar inom de olika kvarteren. 

indelningen bland kvarteren är från slutet av 1800-

talet. Raderna går både i nord-sydlig och östvästlig 

riktning. Plantering av blommande växter är spar-

sam, speciellt på de äldre gravplatserna, men spritt 

över hela kyrkogården finns olika friväxande träd 

och buskar. Det finns även flera planteringsramar av 

buxbom. Kvarter 1-4 är de mest aktiva kvarteren, 

medan kvarter 5-6 är mest upptagna av äldre grav-

vårdar. På kyrkogården finns 21 planteringsramar av 

sten, flest på norra sidan och ungefär det dubbla 

antalet finns av buxbom spritt över hela kyrkogår-

den. I kvarter 2 och 3 finns flest gravplatserna som 

skiljer sig från gängse karaktär vilket är 3 omgärd-

ningar av sten, 1 av järn och 1 av kätting. I kvarter 5 

har en askgravplats placerats inom begränsningarna 

av en tidigare gravplats. 

Majoriteten av gravvårdarna inom kvarteren 1-6 

är uppförde omkring sekelskiftet 1900 fram till 1950-

talet. Ett stort antal av gravvårdarna är av granit. 

Utöver detta finns det 8 gravvårdar av kalksten, 4 av 

marmor, 6 gjutna vårdar och 4 av järn. 

Det finns variation av gravvårdsstilar men de hu-

vudsakliga grupperna är äldre högresta vårdar. Van-

ligast är gravvårdar som är enkla i sin form, relativt 

högresta, vinklat krön och med enkel dekor. Symbo-

lerna på vårdarna är klassiskt kristna med kors. Vår-

darna har ändå en del variation när det kommer till 

sin utformning - obeliskformade vårdar, korsfor-

made gjutjärnsvårdar, en bruten kolonnvård i diabas, 

samt ett fåtal vårdar med avskiljande krön som kors 

eller urna. Flera vårdar har hämtat inspiration från 

arkitekturstilar som jugend, nyklassicism och gotik.  

Den vanligast förekommande titeln för män är 

lantbrukare. Andra titlar som förekommer är civilin-

genjör, nämndemannen, rusthållaren, stationsföre-

ståndare, advokat m.fl. Kvinnliga yrkestitlar är betyd-

ligt ovanligare. Det finns endast två och det är båda 

med titeln Trotjänarinnan.  Kvinnotitlar figurerar 

oftast i förhållande till mannen, så som hustru eller 

dotter, men även några fröken och prostinna finns 

att hitta. 

Från 1900-talets senare del återfinns en del låga 

och breda vårdar i matt eller polerad granit. De har 

ofta enkla inskriptioner utan titlar, och symboler 

såsom stjärnor och kors. Dessa typer finns inblan-

dade bland de äldre gravplatserna så inget specifikt 

område har endast yngre eller äldre vårdar.  

  Kvarteren 1- 6 är de gravkvarter som är place-

rade inom den gamla delen av kyrkogården (inom 

det omgärdade området). Gravkvarteren har homo-

gent uttryck. Majoriteten av gravplatserna har ytskikt 

av singel och omgärdas av buxbom. På den norra 

sidan finns ett fåtal gravplatser som skiljer sig från 

gängse karaktär då några har ytskikt av gräs och 

omgärdning av  

        Askgravlund 
Kyrkogårdens askgravlund är placerad i den syd-

västra delen av kyrkogården. Ytan är inhyst på en 

tidigare gravplatsyta. Området är begränsat med 

buxbomshäck. Längs med kanterna på omgärdning-

en löper rabattområden markerade med buxboms-

kant. I ena rabatten står klätterställning för växter. 

Centralt i askgravlunden finns en äldre obeliskvård 

och intill den en ljushållare av svart metall. Det finns 

ett planterat, ungt träd och en bänk med träunder-

rede samt ryggtavla av trä. Bänken är betsad i en 

rödbrun kulör.  

         Minneslund – Utvidgade området  
Förutom minneslunden är det utvidgade området 

inte i bruk. Detta betyder att merparten är gräslagd. 



 

Västra Tommarp kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2017 | 17 

Ingen plantering finns förutom häcken mot parke-

ringen och det som finns på minneslunden. 

Minneslunden är placerad utanför kyrkans mur, 

åt nordväst. Området är markerat med en midjehög 

buxbomshäck i en bågform som fortsätter förbi 

minneslunden fram till huvudgången upp till kyrkan. 

Minneslundsområdet har en cirkelform med ytskikt 

av singel. Platsen har två ljushållare i svart metall och 

mellan dessa står en natursten och en liggande cir-

kelformad vård som markerar minneslunden. Runt 

stenen är det planterat med rosor och nära intill står 

en storvuxen gran. Inne i minneslunden, intill häck-

en, står en huggen, naturstens bänk.  

 

Karaktärsdrag för kyrkogården 

- Välbevarad gravindelningstruktur från mitten av 

1800-talet. Oförändrad storlek inom mursträck-

ningen. 

- Sekelskifteskaraktär med omgärdning kring hela 

kyrkogårdem, omgärdade gravplatser, trädkrans 

delvis bevarad. Skiftande storlek på gravplatserna 

utefter gammal struktur (nyare tillägg).  

- Flertalet högresta, äldre vårdar i granit och stor va-

riation bland yrkestitlarna. 

- Singellagda, buxbomsomgärdade gravplatser 

  

Kyrkogården sett från väst mot öst. 

Södra grinden sluter upp mot häcken. Askgravlunden finns i kvarter 5. 

På norra sidan finns fler variationer på gravplatser, 
här finns även vissa gravplatser med ytskikt av gräs.  

På södra sidan finns ett flertal av äldre gravvårdar, 
här finns även kyrkogårdens kalkstensvårdar.  
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Beskrivning av växt- och djurliv 
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Kyrkogårdens växt- och djurliv 

Träd 
En sammanhängande trädkrans av 15 högväxta 

grova bohuslindar omgärdar drygt två av kyrkogår-

dens sidor; 6 träd längs norra, 8 träd längs östra och 

1 träd vid södra sidan. Kyrkan är från 1100-talet, 

men lindarna har troligen planterats årtionde senare. 

I askgravlunden har nyligen ett träd planterats. Utan-

för kyrkomuren växer en ung ceder i minneslunden.  

Häckar 
En ca 1,3 m hög klippt ligusterhäck löper längs hela 

norra sidan och östra sidan av kyrkogården. Samma 

häcktyp löper även en kort sträcka längs södra sidan, 

mellan kyrkogårdens sydöstra hörn och redskapsbo-

den. Ligusterhäck omger också minneslunden som 

ligger väster om den äldre delen av kyrkogården. Låg 

klippt buxbomshäck omgärdar oftast grupper av 

gravar. 

Planteringar 
På kyrkogårdens gravar växer perenner som horten-

sia, kärleksört, rosor, lavendel, murgröna, murklocka, 

vintergröna och alunrot. Av buskar förekommer 

bl.a. himalayaen ’Blue star’, idegran, krypoxbär, 

sockertoppsgran, kinesisk en, klottuja, buxbom, 

rhododendron, magnolia, cypress, tuja, järnek och 

vinterbär Skimmia japonica. En del buskar är boll-

klippta, några idegranar har fått cylinderform, andra 

är bara tilljämnade. Silverek är främst den annuell 

som syns under vintern. På några platser finns smala 

rosplanteringar på gravplatser omgärdade av bux-

bomshäck och på enstaka återlämnad gravplats är 

rosor planterade längs insidan av buxbomshäcken. 

Söder om minneslunden finns en större buskplante-

ring med syren och. korallkornell. 

Naturlig flora 
Mellan kyrkogård och omgivningar pågår ett stän-

digt utbyte av arter av både inhemsk flora och för-

vildade trädgårdsväxter. Här ingår bl.a. kärlväxter, 

mossor, lavar och svampar som förekommer i sina 

nischer i gräsmatta, planteringar och på murar, träd 

och gravvårdar. 

Den tidigare rödlistade bladlaven kalkvägglav fö-

rekommer på baksidan av en vittrad 1800-

talsgravvård av kalksten som står uppställd i ett la-

pidarium längs södra kyrkomuren. Arten har också 

spridit sig till murens täckpannor med ett fåtal bålar. 

Muren är annars nyrestaurerad och saknar i övrigt 

påväxt. Kalkvägglav är beroende av kalksten eller 

Bohuslindar på norra sidan.  Vintergröna buskar.  

Ceder i minneslunden. 
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kalkbruk och växer endast i kulturmiljöer. Dess hu-

vudutbredning är begränsad till sydvästra Skåne och 

finns bara sporadiskt utanför denna del i landet. 

Arten är också utsedd till Skånes landskapslav. 

Den tidigare rödlistade alléskruvmossa växer på 

många av lindarna i trädkransen, medan den närbe-

släktade trubbskruvmossa förekommer vid basen av 

ett fåtal träd. Signalarten guldlockmossa noterades 

från ett av träden, medan den naturvårdsintressanta 

kyrkogårdslav växer på två träd. 

I gräskullen som omger kyrkoherde Bruzelius 

minnessten växer den relativt ovanliga mossan kalk-

lockmossa, som är kalkgynnad. Här växer även 

ängsväxter som teveronika, knölsmörblomma, rev-

fingerört, rölleka och violer. För att behålla denna 

ängsflora är det viktigt att man fortsätter hålla gräs-

mattan mager.  

På kyrkogården noterades 6 exemplar av den säll-

synta arten luddvårlök (VU) vid en floraväktarinven-

tering våren 2017. 

Djurliv 
Trädbeståndet är den del på kyrkogården som har 

störst betydelse för djurlivet. Träd, häckar, plante-

ringar och gräsmattor bildar tillsammans en varierad 

biotop som skapar livsutrymme för organismer av 

olika slag.  

Samtliga bohuslindar på Västra Tommarp kyrko-

gård är så kallade hålträd, vilket innebär att de har en 

tydlig hålighet i stammen. Ihåligheterna kan ibland 

ha ansamling av mulm, vilket är en kompostliknande 

massa av organiskt material som bryts ner av olika 

insekter och svampar. Mulm är en bristvara i land-

skapet då få gamla träd tillåts stå kvar så länge att 

värdefulla kvaliteter som till exempel grov stam och 

håligheter hinner utvecklas. Ett antal hotade arter av 

insekter är helt beroende av ständig tillgång till mulm 

och stamhåligheter. 

Äldre och ihåliga träd är också viktiga för flad-

dermöss som viloplatser under sommarhalvåret. Då 

de toppkapade lindarna på kyrkogården har stamhå-

ligheter är det troligt att fladdermöss finns i anslut-

ning till kyrkan i Västra Tommarp, särskilt då de 

också dras till äldre byggnader. De dagvilar eller 

övervintrar gärna i kyrktorn och på kyrkloft. De 

behöver en plats med jämn och sval temperatur på 

0-5 grader för sin vinterdvala. Även skrymslen i 

stenmurar kan fungera som platser för dagvila. Det 

krävs extra hänsyn där det finns eller kan förväntas 

finnas fladdermöss, särskilt när det gäller föränd-

ringar i trädbeståndet. 

Flera fågelarter häckar sannolikt på kyrkogården 

under sommaren. Främst är det trastar, småfåglar, 

kråkfåglar och duvor som brukar hitta lämpliga plat-

ser för sina nästen i trädkronor eller buskar. Vid 

besöken på kyrkogården under senhöst/vinter note-

rades fasan, kaja, råka och blåmes. Kyrkogården 

används flitigt för födosök, vila och skydd, av såväl 

häckande som övervintrande fåglar och av flyttare 

under vår och höst.  

Av däggdjur förekommer sannolikt igelkott, ek-

orre, harar, kanin och mindre gnagare mer eller 

mindre regelbundet. Större däggdjur kan före-

komma sporadiskt. Inga fynd av grod- och kräldjur 

har rapporterats från kyrkogårdens omedelbara när-

het, men större vattensalamander har observerats 

vid Schaggarp drygt 1 km åt nordväst och vid Söder-

lid drygt 1 km åt sydväst. Förekomster av ätlig groda 

finns vid Trelleborgs västra industriområde, Al-

bäcksskogen och Trelleborgs golfbana ca 2-3 km 

söder om kyrkogården. Den sistnämna lokalen har 

även sjögroda. Av grod- och kräldjur bedöms vanlig 

padda, vanlig groda, åkergroda, ätlig groda, snok, 

huggorm och större vattensalamander kunna före-

komma på kyrkogården.  

Guldlocksmossa Kalkvägglav.  
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De flesta organismer på kyrkogården är annars små 

och mer eller mindre osynliga. Bin, humlor, fjärilar, 

blomflugor och skalbaggar är några av dessa. De 

gravplatser med rikt blommande växter som kär-

leksört och lavendel som innehåller nektar och pol-

len, besöks flitigt av olika småkryp. Även lindens 

sommarblomning är värdefull för insekterna. Föru-

tom det gröna intresserar vindskyddade ytor och den 

lagrade värmen i gravvårdarnas och grusgångarnas 

stenmaterial många insekter.  

  

Katt på besök utanför kyrkogårdsmuren.  
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Kyrkogårdens kulturhistoriska värden 
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Värdebeskrivning 
Västra Tommarps kyrkogård utgör en komplex kul-

turhistorisk miljö. I den inbegrips faktorer som be-

rör omgivning, landskap, växter, djurliv, personhisto-

risk, konsthantverk samt kyrkogårdshistoria. Värde-

beskrivningen tar fasta på alla dessa delar. 

 

Västra Tommarp kyrka med kyrkogård har lång 

historisk kontinuitet på platsen. Många människor 

har ett förhållande till kyrkan och dess närmiljö som 

sockencentrum. Platsen, med kyrkan, omgivande 

kyrkogård och mur, som central punkt i Västra 

Tommarp samhälle har härigenom ett traditionsvärde. 

Kyrkogården är trots sin ringa storlek en väldoku-

menterad plats och med rik historik som går att 

spåra genom äldre kartmaterial, arkivhandlingar och 

fotografier vilket målar en tydlig bild över platsens 

historiska utveckling, vilket ger kyrkogården kultur-

historiskt värde. Det är framförallt detta som är 

tyngden i platsens kulturhistoriska värde, ett starkt 

traditionsbundet värde.  

Kyrkogården rymmer social- och samhällshistoriska 

värden. Vårdarnas titlar berättar om vilka näringar 

som präglat bygden under skilda perioder, samtidigt 

som de belyser hur klass- och könstillhörighet varit 

avgörande för inom vilka ramar personer har levt 

sina liv. Både titlar och gårds- eller bytillhörighet 

anges ofta på vårdarna, även långt fram i tiden. Kyr-

kogården inrymmer flera akademiska titlar såsom 

civilingenjör, rektor och advokat. Det finns även 

titlar som folkskollärare, trädgårdsmästare och 

kvarnägare. Den vanligaste enskilda titeln är lantbru-

kare, men det finns fler varianter av titlar än vad det 

totalt finns med titeln lantbrukare vilket tyder på att 

flera lämnade byn för att studera och arbeta, men 

återkomma senare för begravning. Den stora grup-

pen vårdar med titeln hustrun rymmer en dold 

historia. Värt att beakta i sammanhanget är kyrko-

gårdens osynliga historia, över de personer, oftast ur 

lägre samhällsskick, vilka inte framträder genom 

bevarade gravvårdar eller inskriptioner. Speciellt i 

västra Tommarp är detta tydligt då det finns endast 

ett litet antal hantverksyrken, och lärare och tågrela-

terade yrken är istället de mer synliga.  

Den nya kyrkogården är ett resultat av det tidiga 

1900-talets ökande befolkning på landsbygden vilket 

resulterade i att Västra Tommarp växte. Dock nytt-

jades aldrig nya kyrkogården till fullo utan har istället 

fått lämna plats till nyare begravningstraditioner 

såsom minneslund.  

Kyrkogårdens framträdande plats i byn, bidrar 

tillsammans med en mångfald av gravplatser till en 

kulturmiljö som är rik på upplevelsevärden, bl.a. kopplat 

till det kartmaterial som finns tillgängligt som kan 

måla upp byns form och dess relation till kyrkogår-

den.  

Kyrkogårdsmiljön tillskrivs ett pedagogiskt värde 

genom bland annat gravvårdarna och gravplatserna. 

De större gravplatserna kan jämföras med samtida, 

betydligt enklare gravar vilket återspeglar de skilda 

levnadsvillkoren, men även med den nya kyrkogår-

dens enklare gravvårdar och gravplatser där folk-

hemmets demokratiska grundtanke ger fullt utslag. 

De är framför allt tillsammans som gravvårdarna 

bidrar till kyrkogården som en värdefull kulturmiljö. 

Att mångfalden i gravvårdarna bevaras, både stor-

slagna och anspråkslösa, med sina titlar likväl som 

för sin utformning, är viktigt för att kyrkogården ska 

spegla en tidigare samhällsstruktur.  

Biologiska värden 
Västra Tommarps by ligger i ett fullåkerslandskap 

och kyrkogårdens närmaste omgivning utgörs av 

åker och bebyggelse. Då omgivningen har låg artdi-

År 1939, förberedelse inför fästning av hällar. Källa: RAÄ 

Kvartersindelningen, med några mindre skillnader, är bevarad 
idag.  
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versitet på grund av jordbrukets monokulturer är 

kyrkogården och byn desto viktigare och fungerar 

som refugier för hårt trängda växter, svampar och 

djur. 

Ett fåtal gräsmarker som inventerats i Jordbruks-

verkets Ängs- och betesmarksinventering finns inom 

2 km från kyrkogården. Dessa var inte längre aktu-

ella som betesmark eller äng, på grund av igenväx-

ning och för trivial flora.  

Inga utsedda biotopskyddsområden eller nyckel-

biotoper finns inom 3 km från kyrkogården. Närm-

aste naturreservat är Maglarps sandtag som ligger ca 

2,5 km sydväst om kyrkogården. Liknande avstånd 

är det till det större marina naturreservatet Freds-

hög-Stavstensudde sydväst om Trelleborg. Ett stort 

riksintresse för naturvården kallat Måkläppen – 

Limhamnströskeln (N91) omger hela Falsterbo-

halvön och kommer som närmast ca 2,5 km söder 

om Västra Tommarp kyrkogård. Större del av 

samma område utgör också Natura 2000-område. 

Kyrkogårdar har en närmast unik biotoptyp som 

drar till sig många organismer av olika slag. Blom-

morna på gravplatser och i planteringar lockar till sig 

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

gårdens träd, häckar och planteringar. Fladdermöss 

förekommer ofta i kulturmiljöer och sannolikt även 

på Västra Tommarp kyrkogård. De har sina viloplat-

ser i byggnader, murar eller gamla hålträd. Samtliga 

arter av fladdermöss liksom alla grod- och kräldjur 

är fridlysta och upptagna i Artskyddsförordningen. 

Kalkvägglav Xanthoria calcicola är en bladlav som 

tidigare varit rödlistad. Arten noterades på en upp-

ställd gammal kalkgravsten utmed södra muren och 

med några bålar på murens täckpannor. Arten har 

tidigare bedömts som sällsynt, men har på senare år 

hittats på allt fler platser, främst i sydvästra halvan av 

Skåne som är dess kärnområde i landet. Signalarten 

guldlockmossa Homalothecium sericeum noterades på 

en av bohuslindarna, medan den tidigare rödlistade 

alléskruvmossa Syntrichia virescens förekommer på 

många av träden. Den naturvårdsintressanta kyrko-

gårdslav Pleurosticta acetabulum förekommer på två av 

lindarna. Luddvårlök (VU) noterades på kyrkogår-

den under våren och det är den enda rödlistade art 

som noterats här. Rödlistade arter utses av expert-

kommittéer vid Artdatabanken och utgörs främst av 

hotade och nära hotade arter. Signalarter är Skogs-

styrelsens urval av arter som är indikatorer på mil-

jöer där man kan förvänta sig att finna rödlistade 

arter.  

Vid länsstyrelsens trädinventering 2009 i sam-

band med Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda 

träd, registrerades trädkransens 15 bohuslindar längs 

kyrkogårdens norra, östra och södra sida. Av dessa 

noterades 14 träd som hålträd, medan 1 träd notera-

des som grovt träd. Utöver lindarna registrerades 

också en gammal hästkastanj som tidigare stod längs 

västra sidan av kyrkogården, längs i norr, troligen 

sammanhängande med lindarna i trädkransen. Alla 

kyrkogårdens träd omfattas av kulturmiljölagen. 

Trädkransen kan omfattas av det generella biotop-

skyddet i miljöbalken, då den kan klassas som en 

allé. Länsstyrelsen är den myndighet som avgör om 

träden omfattas av biotopskydd.  

  

Nils Bruzelius gravvård är placerad på en grästäckt kulle på 
kyrkogårdens norra sida.  
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Vård och underhåll 

Riktlinjer för vård och underhåll 
För att kyrkogårdens kulturhistoriska värden ska 

bevaras måste de vårdas och underhållas. Genom 

kartbilden till höger anges riktlinjerna för vård och 

underhåll av kyrkogårdens kulturhistoriska värden.  

 

Större åtgärder såsom exempelvis omläggning 

av gångar, kvarter eller ersättande av växt-

material såsom buxbomshäckar och rygghäckar 

är tillståndspliktigt. Vid osäkerhet om en åtgärd 

är tillståndspliktig bör man samråda med Läns-

styrelsen. Vård- och underhållsplanen kan ses 

som ett planeringsunderlag för tillståndsansö-

kan i dessa fall.  

 

Område med betydelse för kyrko-
gårdens karaktär och kulturhisto-
riska värde 

 
På kyrkogården bör:  

 Omgärdande murar, häckar, grindar samt murar 

som markerar äldre gränser inom kyrkogården 

bevaras.  

 Grusgångar och kvartersindelning inom kyrko-

gården bevaras. 

 Buxbomshäckar, järnstaket, kättingar och 

stenramar som kringgärdar gravplatserna beva-

ras. 

 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. 

 Kyrkogårdens trädkrans bör bevaras i sin om-

fattning och vid behov återplanteras med pas-

sande trädslag. 

 Gravvårdarna bevaras på plats tills behov finns 

att återanvända gravplatsen. Gravplatserna bör 

inte lämnas tomma.  

 Texter och inskriptioner på gravvårdarna rengö-

ras och vid behov förtydligas för att inte vårdar-

nas pedagogiska värde ska förloras.  

Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar 
 På gravplatser med högt kulturhistoriskt värde 

ska gravvårdar, ytmaterial, omgärdningar och 

växtmaterialvårdas och bevaras (Dessa grav-

platser redovisas i en separat bilaga). 

 Vid skötsel av dessa gravvårdar hänvisas till vård 

och underhållsplanens bilaga Rekommendationer 

för vård och under håll.  

 Vårdåtgärder som inte kan karakteriseras som 

normalt underhåll är tillståndspliktiga liksom 

flyttning eller borttagning av kulturhistoriskt 

värdefulla gravvårdar. 

Växtlighet 
 Bevara den sällsynta luddvårlöken på kyrkogår-

den. Där den växer bör man undvika ogräsbe-

kämpning under våren. 

 Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla grav-

platser och gångstråk bör förnyas vid behov 

med samma växtmaterial som det befintliga.  

 Äldre och unika växtsorter, exempelvis murgrö-

nekullar, bör i första hand vårdas och få stå kvar 

på gravplatserna även sedan de har återlämnats. 

Äldre eller unika växter samt växter med höga 

biologiska värden kan finnas på samtliga delar av 

kyrkogården. Vid behov kan de behöva flyttas 

och föryngras på annan plats på kyrkogården.  

 För bevarandet av äldre växter bör man infor-

mera nya gravrättsinnehavare om dess värde. 

Skötselavtal kan skrivas för bevarande av växt-

lighet på gravplatsen.  

Kyrkogården är som helhet är kulturhistoriskt värdefull.  



 

26 | Västra Tommarp kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2017 

 Kulturhistoriskt värdefull växtlighet bör identi-

fieras och skyltas/märkas eller markeras i sköt-

selplan för att underlätta vård- och underhållsåt-

gärder.  

 Ängsområden bör skötas enligt anvisningar i 

bilaga Riktlinjer för vård och underhåll. 

Trädvård 
Trädvårdsplanens åtgärder bör väga in både biolo-

giska värden och kulturhistoriska aspekter.  

I Naturvårdsverkets rapport Åtgärdsprogram för 

särskilt skyddsvärda träd -Mål och åtgärder 2012-2016 

finns det mål och åtgärder som särskilt gäller för 

Svenska kyrkans arbete med värdefulla träd på kyr-

kogårdar och begravningsplatser. Dessa är följande:  

 

 Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyrko-

gårdar, gårdsmiljöer och på kyrkans mark i tä-

torter minskar inte på grund av avverkning, där 

alternativ finns.  

 Beskärning och stabilisering som metod för att 

bevara särskilt skyddsvärda träd är väl spridd 

och används normalt i arbetet med dessa träd 

från och med 2012.  

 I majoriteten av all nyplantering används det 

eller de trädslag som är mest värdebärande och 

typiskt för traktens kulturlandskap.  

 Trädvårdsplaner med nödvändiga åtgärder för 

att vidmakthålla särskilt skyddsvärda träd finns 

framtagna senast 2012 och tillämpas inom minst 

70 % av kyrkogårdarna inom förvaltningen i 

Götaland och södra Svealand från och med 

samma år. 

 

De särskilt skyddsvärda träden omfattar jätteträd 

som har en stamdiameter på mer än 1 m, mycket 

gamla träd som är äldre än 140/200 år (beroende på 

trädslag) och ihåliga träd med stamdiameter på mer 

än 40 cm. Länsstyrelsen har inventerat många be-

gravningsplatser för att hitta de värdefullaste träden. 

Träd som registrerats som särskilt skyddsvärda finns 

inlagda i Trädportalen på internet. 

Djurliv 
Genom att planera långsiktigt och agera med efter-

tänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogårdens 

naturvärden. Samtidigt värnar man om det upplevel-

sevärde som kyrkogården har för besökande.  

 

 Med hänsyn till grod- och kräldjur som kan 

övervintra i frostfria lägen inne i murar bör re-

novering av kallmurar ske under juni till augusti. 

Man bör dock vara observant på eventuella 

häckande fåglar i murarna under denna tid. 

 Med hänsyn till fåglar och eventuella fladder-

möss bör åtgärder som berör träd endast utföras 

under augusti till och med november månad. 

Åtgärder som rör häckar kan utföras under 

större del av året, utom sommarperioden maj- 

juli, som är fåglarnas huvudsakliga häckningssä-

song. 

 Om det legat ris och löv en längre tid i kompost 

bör man vara försiktig då den ska tömmas. 

Vänta med att ta bort komposthögar till i maj, 

så störs inte några igelkottar.  

 Undvik att belägga grusgångar med asfalt, 

krossten eller annan hårdgörning. Det är vanligt 

att solitärbin och andra insekter anlägger bon i 

kyrkogårdens grusgångar. 
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Åtgärdsbehov  
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Åtgärdsbehov 

Följande förslag till åtgärder på kyrkogården syftar 

till att bevara och utveckla kyrkogårdens karaktär 

med både kulturhistoriska och biologiska värden. 

Vissa åtgärder kan kräva länsstyrelsens tillstånd. I 

bilagan Rekommendationer för vård och underhåll finns 

vidare information om åtgärderna.  

Kyrkogårdens begräsningar 
 På en del av norra sidan har häcken brutits upp. 

Komplettera häcken med samma växtlighet för 

att bevara den omgärdande strukturen.  

 I sydvästra delen av muren finns färg som flagnar 

från underlaget. Avsyna kontinuerligt och skulle 

bristen bli större bör sakkunnig kontrollera då 

det kan vara underliggande brister som orsakar 

problemet t.ex. fuktgenomträgning.  

 Några spruckna tegelpannor har påträffats. 

Dessa kan ersättas vid sedvanligt underhåll med 

pannor i liknande stil.  

Grindar 
 Grindarna bör riktas/smörjas efter behov för att 

vara funktionsdugliga. Se över marknivåerna så 

att grindarna kan lätt öppnas och stängas.  

 Rengör, rostskydda och måla grindarna kontinu-

erligt enligt instruktionerna i bilagan Rekommen-

dationer för vård och underhåll. 

Vägar och gångar 
 Grusgångarna bör ses över årligen. Singeln i 

gångarna bör fyllas på lite i taget så att ytan för-

blir hårt packad och framkomlig. Ny singel skall 

vara av samma typ som den befintliga.  

Tillgänglighet 
 Parkering reserverad för rörelsehindrade bör 

markeras nära huvudentrén.  

 Uppmaning om underhåll av grindar finns under 

punkten ”Grindar” 

 Uppmaning om underhåll av gångväg finns un-

der rubriken ”Gångar och strukturer” 

 Undersök möjligheten att öka belysningen inne 

på kyrkogården för att delar inte ska upplevas 

som mörka och otrygga under vinterhalvåret.  

 För besökare är det alltid positivt med tydlig in-

formation om kyrkogården. Enkla informations-

tavlor vid kyrkogårdens entréer kan informera 

om aktiviteter, regler och riktlinjer samt om plat-

sens historia.  

Gravplatser 
 Ta sticklingar från frisk buxbom på kyrkogården 

och komplettera de häckar som kringgärdar 

gravplatserna. Detta är viktigt för att bevara kyr-

kogårdens struktur. 

Det finns flagnande färg på del av muren.  Marmordetaljer behöver vidgöras med skonsamma metoder.  Det finns få järnstaket på kyrkogården, de som finns är behov 
av underhåll.  
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Gravvårdar 
 Vårdarnas inskriptionstavlor/framsidor bör ren-

göras med varsamma metoder. Vid mycket lav-
påväxt är det dock bättre att undvika rengöring 
då man annars riskerar att stenen förstörs. 

 Kulturhistoriskt värdefulla vårdar ska få kvarstå 
på sina ursprungliga platser.  

Byggnader  
 Ekonomibyggnaden är i behov av underhåll. 

Det går inte att gå in i byggnaden pga. rasrisk 

och fönster och dörrar har stängts igen. Bygg-

naden bör ses över av fackman/sakkunnig för 

bedömning och åtgärdsförslag.  

Träd 
 Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åtgär-

der i trädvårdsplanen. Ha i minnet att denna 

väger in både biologiska värden och kulturhisto-

riska aspekter.  

 Svenska kyrkans mål att arbeta med beskärning 

och stabilisering som metod för att bevara sär-

skilt skyddsvärda träd kan med fördel användas 

på träden vid Västra Tommarp kyrkogård. 

 Kyrkogårdens trädbestånd bör vårdas regelbun-

det för att varje enskilt träd skall kunna finnas 

på platsen så länge som möjligt. De kostnader 

förvaltaren lägger på regelbunden trädvård un-

der ett träds livslängd förväntas vara lägre än 

kostnaden för omfattande akuta insatser och 

nyplantering med ett tätare intervall. Samtidigt 

står kulturhistoriska och biologiska värden på 

spel som är svåra att omvandla till siffror.  

 Samråd med länsstyrelsen innan större åtgärder i 

trädbeståndet utförs, så att inte biotopskyddade 

träd riskerar påverkas.  

Djurliv 
Genom att planera långsiktigt och agera med efter-

tänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogårdens 

naturvärden. Samtidigt värnar man om det upplevel-

sevärde som kyrkogården har för besökande.  

 

 När ett gammalt träd till sist måste tas bort är 

det av stort värde för insektslivet om man sparar 

delar av stammen och lägger den i en perma-

nent vedsamling eller en så kallad faunadepå. 

Depån fylls på någon enstaka gång men lämnas 

för övrigt helt utan åtgärder.  

 Många hålhäckande fåglar gynnas av att man 

sätter upp fågelholkar. Främst är det svartvit 

flugsnappare, talgoxe, blåmes, nötväcka och 

stare som accepterar den konstgjorda boplatsen. 

Undvik att spika i träden, häng istället upp hol-

ken med plastklädd ståltråd kring en gren. An-

vänd holkar med plåtskydd kring ingångshålet. 

Det går även bra att sätta upp holkar för ugglor, 

tornfalkar och fladdermöss. 

 Tillgång till öppna vattenytor gynnar många djur 

som fåglar, insekter, grodor, vattensnäckor och 

salamandrar. En liten damm skapar livsutrymme 

för många arter, men om det inte finns möjlig-

het till detta, kan man istället nöja sig med att 

placera ut ett fågelbad som många småfåglar kan 

dra nytta av, inte minst varma sommardagar. 

 För att gynna fjärilar och andra nektar- och pol-

lensökande insekter, plantera gärna blommor 

som doftar och har klara färger. Bra blommande 

växter för fjärilar är exempelvis kärleksört, ro-

senflockel, röd solhatt, fackelblomster, rosenspi-

rea, lavendel, salvia, kungsmynta och rosen-

buddleja. 

Ekonomibyggnaden är i dåligt skick.  Ibland kan rengöring av stenar skada mer än det hjälper. Det 
fan även finnas naturvärden i vissa lavar. Vid osäkerhet ta 
hjälp av sakkunnig.  
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 Tidigt blommande träd och buskar är mycket 

viktiga för nyvaknade humlor och bin under vå-

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

viktiga vårblommare som gärna får gynnas vid 

trädplantering. Vårblommande växter som kro-

kus, tulpan, vintergäck och sippor ger endast lite 

nektar, men insekterna dras ändå till dessa då de 

också samlar pollen som de kan överleva på. 

Under sommaren är lind kanske det värdefull-

aste trädslaget för pollinerande insekter. 

 Vid nyplantering använd gärna buskar och träd 

som producerar bär, då de är värdefulla för 

många fåglar. Sidensvans och samtliga arter av 

trastar är särskilt förtjusta i bär, men även en del 

småfåglar drygar under vinterhalvåret ut kosten 

genom att även äta frukt och bär. Tillgången på 

bär har stor betydelse för både de flyttande fåg-

larna och för stannfåglarna som försöker klara 

vintern på minimala resurser. Rönn, oxel, hag-

torn, aronia, oxbär, liguster, måbär och berberis 

är några av de bärande träd och buskar som gil-

las av fåglar. 

  

Översikt av kyrkogårdens södra sida. De gröna är en viktig del i att skapa en levande karaktär.  
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Förslag på växter 
Prydnadsväxter som kan användas i planteringar är 

sådana som blommar länge eller är vintergröna. 

Traditionellt sett har blå och vita blommor använts 

på kyrkogårdar medan röda varit tabu. Den rödrosa 

kärleksörten är ett undantag och även rosen ’Röd-

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

över skånska kyrkogårdar kan man ofta se en hel del 

röda rosor. Ofta har förändringar lett till att många 

rosor försvunnit på senare år.  

 

Funkia – Hosta, en traditionell sort är exempelvis 

gravfunkia, Hosta crispula.. 

 

Hortensia – Hydrangea macrophylla, har en lång blom-

ningstid och passar bra. Finns på kyrkogården. 

Höstflox – Phlox paniculata varav sorterna ’Alma 

Jansson’ och ’Ingeborg från Nybro’ är från 1930-

talet och är Grönt kulturarv®-perenner. 

 

Julros – Helleborus, är vintergrön och passande. 

 

Järnek – Ilex aquifolium, har förknippats med Kristus 

törnekrona och passar därför i kyrkogårdssamman-

hang. Finns på kyrkogården och är användbar som 

ett mindre träd.. 

 

Jättedaggkåpa – Alchemilla mollis, är egentligen inte en 

traditionell kyrkogårdsväxt men är tålig och bra som 

marktäckare.  

 

Kinesisk kärleksört – Sedum spectabile, finns på östra 

kyrkogården. Sorten ’Granlunda’ är en Grönt kultur-

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

även med vita blommor.  

Kärleksört – Sedum telephium ssp maximum är egent-

ligen mer traditionell än Sedum spectabile i kyrkogårds-

sammanhang. Den är låg och har röda blommor. 

 

Lagerhägg – Prunus laurocerasus, är vintergrön och 

passar därför bra.  

 

Lavendel – Lavandula angustifolia, blåblommande 

sorter  

 

Lök- och knölväxter – så som tidlösa (Colchium 

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

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

lilja (Hemerocallis fulva), morgonstjärna (Ornithogalum  

umbellatum) och trädgårdstulpan (Tulipa gesneriana). 

Det finns en hel del vårlökar av trådgårdstulpan 

 

Murgröna – Hedera helix, fungerar utmärkt som 

murgrönekullar.. 

 

Ormbunke – en traditionell sort är strutbräken Mat-

teuccia struthiopteris.  

 

Rosor – vilka sorter som finns på kyrkogården är ej 

utrett. Det finns gamla rosor som kallas för kyrko-

gårdsrosor i Sverige, Rosa x francofurtana. Sorten 

’Frankfurt’ är förmodligen den äldsta av rosorna i 

Francofurtana-gruppen, Frankfurtrosorna anses ha 

uppkommit genom spontan hybridisering mellan 

Rosa gallica - provinsros och Rosa majalis – kanelros. I 

handeln förekommer den ofta under namnet Rosa 

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

klara magra jordar och skuggiga lägen. 

Andra traditionella sorter är ’Gruss an Aachen’ som 

är en tehybrid från 1909 och floribundarosen ’Else 

Poulsen’ från 1924.  

Ytterligare två härdiga och traditionella sorter 

som kan rekommenderas är ’Rödhätte’ och ’Orange 

Triumph’. ’Rödhätte’ är den äldsta floribundarosen 

och har funnits sedan 1911. Den är remonterande 

med halvfyllda, ceriserosa till klarröda blommor i 

stora klasar. Den är vintertålig och klarar sig även på 

utsatta och skuggiga platser. ’Orange Triumph’ är en 

klasblommande orangeröd polyantharos från 1937 

och är en av de äldsta rabattrosorna. Den blommar 

från midsommar till långt in på hösten. 

 

Vintergröna – Vinca minor, traditionella sorter är 

vintergröna med blå blommor eller Vinca minor 

’Alba’ med vita blommor.  

 

Vårtörel – Euphorbia cyparissias. 

 

 

.

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

http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/gront-kulturarv/gront-kulturarv-perenner/hostflox-alma-jansson/
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/gront-kulturarv/gront-kulturarv-perenner/hostflox-alma-jansson/
http://www.pom.info/perenn/perenn.htm
http://www.pom.info/bevarande.htm
http://www.pom.info/bevarande.htm
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Ordförklaring 

Kulturhistoriska kriterier  

Arkitektoniskt värde 
Grundar sig på estetiska egenskaper och kvaliteter 
såsom gestaltning, proportioner och helhetsintryck. 
Det kan tillämpas på gravvårdar samt hela kvarter 
eller kyrkogårdar.  

Arkitekturhistoriskt värde 
Formgivning som är tidstypisk (rep.) eller ovanlig 
för sin tid. Det kan avspeglas i gravvårdarnas ut-
formning, storlek, material, yttäckning eller kring-
gärdning såsom smidesstaket eller stenram. Det kan 
även tillskrivas gravkvarterens respektive kyrkogår-
dens struktur och form med stora sammanhäng-
ande gräsmattor eller smala grusgångar.   

Hantverksmässigt värde 
Utgår från gravvårdar som visar en hög hantverks-
skicklighet eller speciell tillverkningsmetod. Det 
berör ofta äldre gravvårdar och utsmyckningar som 
vanligtvis inte är industriellt tillverkade, såsom kalk-
stens- och marmorvårdar, gjutjärnskors eller smi-
desstaket.  

Konstnärligt värde 
Har sin grund i det arkitektoniska uttrycket, men 
med betoning på dekor och utsmyckning. Det kan 
exempelvis röra sig om en gravvård med en uthug-
gen dekor eller en skulptur.  

Kulturhistoriskt värde 
Definieras som den kunskap eller förståelse som 
kan inhämtas både från materiella och immateriella 
företeelser. Som exempelvis olika händelser, histo-

riska sammanhang eller människors skilda livsvillor. 
Dessa kan exempelvis avspeglas i gravkvarter eller 
gravplatsers utformning. 

Lokalhistoriskt värde 
Berättar om ortens historia ur ett lokalt perspektiv. 
Det kan vara gravvårdar resta över personer som 
haft betydelse i bygden, titlar med tydlig lokal 
koppling, gårdsnamn eller inskriptioner som berät-
tar om lokalt betydelsefulla händelser.   

Miljöskapande värde 
Grundar sig på en sammanhållen miljö eller ett 
objekts läge. Exempelvis kan en gravvårds place-
ring vara särskilt betydelsefull för helhetsintrycket 
på kyrkogården eller inom ett visst gravkvarter.  

Samhällshistoriskt värde 
Berättar om samhällets historia utifrån ett lokalt, 
regionalt eller nationellt perspektiv.  Det kan ex-
empelvis vara gravvårdarnas utformning, inskript-
ioner eller yrkestitlar som berättar om tidigare sam-
hällsförändringar och företeelser.   

Socialhistoriskt värde 
Beskriver människors villkor och deras sociala 
ställning i samhället under olika tider. Det kan ta sig 
uttryck genom gravvårdars placering, storlek, 
material, yrkestitlar och inskriptioner. Även avsak-
naden av inskriptioner, titlar eller bestående grav-
vårdar berättar om tidigare sociala villkor som 
klasstillhörighet och genus. 

Symbolvärde 
Kan skapas avsiktligt eller omedvetet. Kyrkor har 
ofta ett symbolvärde kopplat till deras långgående 
funktion och placering. Gravvårdar kan istället ha 

inskriptioner som förmedlar en händelse med sym-
bolisk innebörd.  

Åldersvärde 
Utgår ifrån en kyrkogårds, gravkvarters eller grav-
vårds ålder. En gravvård rest före mitten av 1800-
talet har ett starkt åldersvärde då de är fåtaliga, men 
även gravvårdar tillkomna under senare delen av 
1800-talet samt början av 1900-talet kan inneha ett 
sådant värde.  
 

Rödlistan: 

Rödlistan är en lista på hotade och nära hotade 
arter som sammaställs av flera expertkommittéer 
vid Artdatabanken/SLU i Uppsala och uppdateras 
vart 5:e år. 

Rödlistans kategorier: 

CR  Akut hotad (Critically endangered) 

EN  Starkt hotad (Endangered) 

VU  Sårbar (Vulnerable) 

NT  Nära hotad (Near threatened) 
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Bilaga 1 – Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar 
Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar (se planritning s. 40): 

 
Gravplats Gravplats/vård, beskrivning Inskription Kommentar 

Kv 1, 12 Högrest, grå granitvård med korsformat krön. 
Polerade detaljer av bladornamentik, matt 
inskription.  
 
Buxbomsomgärdning, ytskikt av singel. Ingen 
ytterligare växtlighet.  
 

Folkskolläraren * O. Larsson d 30/4 1831  
† d 1/4 1905 tacksamhetsgärd från lärjungar  

Folkskollärare undervisade i den svenska folkskolan, vilket 
var en tidig form av grundskola. Fram tills mitten av 1800-
talet var det endast män som kunde utbilda sig till folkskol-
lärare. Gravvårdens titel och placering kan kopplas till plane-
ringskarta till kyrkogården från 1800-talet.  
 

 Social- och samhällshistoriskt värde 

 Kyrkogårdshistoriskt värde 
 

Kv 2, 8 Naturstensformad vård med obehandlad yta. 
Inskriptionsytan är något infälld i vården och 
kors och inskription är huggna.  
 
Omgärdas av kätting med 11 granitstenar. 
Placering på en grästäckt ättehög. Ingen ytter-
ligare växtlighet. 
 

 Vården yta är smutsig 
 

Nils Bruzelius 1779 – 1823 
Dess maka Johanna C Sommar 
1765 - 1847 

Nils Bruzelius tillhörde en utbred prästsläkt. Fler från släk-
ten kan återfinnas på kyrkogården. Andra kända inom släk-
ten är bl.a. arkeologen Nils G Bruzelius. Gravvården är 
troligast en efterkonstruktion, uppförd senare efter dödsda-
tum. Gravplatsen och vården har ett nationalromantiskt 
formspråk och inte ett från tidiga 1800-talets stil. 
 
Gravplatsen har en udda placering på en gräskulle, samt är 
den enda med kätting.  
 

 Social- och samhällshistoriskt värde 

 Lokalhistoriskt värde 

 Symbolvärde 

Kv 3, 7 1. Klöverbladskors vård i järn 

 
2. Lutad marmor (?) vård med rundat krön 
 
3. Gjuten vård med murgrönsmönster. Matt 
inskription.  
 

1. Nils Bruzelius philos. Mag. & advokat. Fiskal f. 1784 d. 
1852 
 
2. oläslig 
 
3. Prosten Johan Bruzelius kyrkoherde i tomarp under 33 
år. * i tomarp 1795 † ----- 1860  

Del av den utbredda prästsläkten Bruzelius. Flera i familjen 
fortsatte till högre läroverk vilket syns på titlarna.  
 
Gravplatsen omgärdas av ett järnstaket vilket det endast 
finns ett fåtal av på kyrkogården.  
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4. Korsformad järnvård.  
 
Omgärdande järnstaket på stensockel, ytskikt 
av singel. Plantering av blommande perenner. 
 

 Omgärdningen är i behov av avsyn 
och underhåll.  

 

--- Sofie Bruzelius * ---- 1792 d. --- 18— 
 
4. oläslig   

 Konst- och hantverksmässigt värde 

 Lokalhistoriskt värde 

Kv 4, 6 Högrestvård i svart granit med vinklat krön.  
 
Buxbomsomgärdning, ytskikt av singel. Plante-
ring av vintergröna buskar.  
 

Trotjenarinnan Gertrud Sonesson född d 29/6 1853 död d 
11/5 1911 

Att vara trotjänarinna innebar att man varit anställ hos nå-
gon, t.ex. som barnflicka, så pass länge att man nästan räk-
nades som familjemedlem. På gravplatsen står även en kalk-
stensvård, men det går inte att urskilja om dessa vårdar har 
någon relation till varandra.  
 

 Social- och samhällshistoriskt värde 

Kv 4, 13 Svart granitbas med matt inskription. Krön-
ande urna av järn. 
 
Buxbomsomgärdning, ytskikt av singel. Ingen 
ytterligare växtlighet  
 

 Vården har rostskador och bitar har 
lossnat. Bör ses över av sakkunnig. 

Minne över Anders Olsson i Ståstorp *  9/4 1837 † 31/10 
1924 hustrun Karna Nilsdotter * 15/8 1837 † 12/8 1901 

Gravvården är den enda av sitt slag på kyrkogården. Den är 
dessutom liten i storlek vilket även är ovanligt på kyrkogår-
den som har flera högresta vårdar. Kvinnors titel är oftast 
kopplat till mannen som t.ex. hustru. Titlarna berättar om en 
tidigare samhällsstruktur där männen värderades utifrån sitt 
yrkeskunnande medan kvinnors status blev kopplats till 
närmsta manliga släkting. Variation bland storlekar och 
uttryck hjälper till att skapa en levande kyrkogårdsmiljö. 
 

 Konst- och hantverksmässigt värde 

 Social- och samhällshistoriskt värde 

 Miljöskapande värde 

Kv 5, 2 Högrest, ljus granitvård. Obearbetade sidor. 
Polerade detaljer som föreställer en korsfor-
mad vård och bladverk. Matt inskription. 
 
Omgärdande järnstaket på stensockel, ytskikt 
av singel. Plantering av blommande perenner.  
 

Kvarnägaren Per Andersson * 4/9 1855 † 13/6 1914 Hust-
run Karna Ottosson * 28/9 1861 † 20/12 1928 

Under slutet av 1800-talet började mer stiliserad dekorer, 
liknande de på kalkstensvårdar, användas på granit. Stenty-
pen var hårdare att bearbeta. Man löste detta genom att 
arbeta med ytstrukturerna på stenen t.ex. genom att polera 
delar. 
 

 Konst- och hantverksmässigt värde 

 Social- och samhällshistoriskt värde 
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Kv5, 9 1. Kalkstensvård med rundat krön. 

 
2. Kalkstensvård med rundat krön. 
 
3. Kalkstensvård med triangulärt krön. 
 
4. Gjutenvård med murgrönsmönstrad yta. 
Infälld marmorplatta formad som en bok. 
Detalj av porslinsbiskvi och marmorkors.  
 
Buxbomsomgärdning, ytskikt av singel. Ingen 
ytterligare växtlighet.  
 

 Avsyn av marmorn. Genom att av-
syna kontinuerligt kan skador för-
hindras i förtid. Åtgärder görs av 
sakkunnig 

 

1. Oläslig 

 
2. Oläslig 
 
3. Oläslig 
 
4. Per Mattsson 1814 - 1871 

På gravplatsen finns tre kalkstensvårdar. Kalkstensvårdar 
har förutom ett åldersvärde ett värde i dess skånska tradit-
ion. Tunna, resta hällar i grå kulör var mycket vanlig under 
början till 1800-talets mitt i Skåne. Gravvård 4 har mur-
grönsmönstrad yta vilket är en traditionsbunden växt till 
begravningsverksamhet. Marmor som material på kyrkogår-
den är ovanlig och därför viktigt att värna om.  
 

 Konst- och hantverksmässigt värde 

 Ålder- och traditionsvärde 

Kv 6, 2 1. Högrest, svart granitvård med pyramidfor-
mat krön, polerad yta med matt inskription.  

 
2. Bautavård i svart granit med obehandlad 
sidoytor och polerad inskriptionsyta. Matt 
inskription. 
 
3. Kvadratisk, lutad marmor (?) häll. 
 
Buxbomsomgärdning, ytskikt av singel. Ingen 
ytterligare växtlighet.  
 

 Mindre hålbildning i buxbomsom-
gärdningen.  

 

1. Lantbrukaren Jöns Rasmusson *16/8 1836 † 15/9 1898 
Hustrun Bertha Jönsson * 4/12 1841 † 14/5 1892 

 
2. Lantbrukaren Nämndemannen Jöns Jönsson född 11/12 
1866 död 12/10 1904 
Hustrun Kristina Jönsson född 4/5 1869 död 23/3 1934 
Jöns Magnus född 16/9 1904 död 12/4 1905 
Nils Johan född 24/12 1902 död 12/6 1926 
Blenda Johanna född 9/5 1897 död 10/2 1898 
 
3. Oläslig 

Lantbrukare är en titel som på kyrkogården samt i allmänhet 
var den vanligaste titeln given på manligt gravlagda. Detta 
var dvs. ett vanligt försörjningssätt. Vård nr 2 visar även en 
annan historia vilket är den höga barnadödligheten i äldre 
tiden. Den monumentala utformningen av vård nr 2 visar på 
att personen hade ekonomisk möjlighet att uppföra en stor 
vård över sig och sin familj.  
 
 

 Konst- och hantverksmässigt värde 

 Social- och samhällshistoriskt värde 
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Kv 1, 12 Kv 2, 8 Kv 3, 7 

Kv 4, 6 Kv 4, 13 Kv 5, 2 



 

Västra Tommarp kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2017 | 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Kv 6, 2 Kv 5, 9 
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Bilaga 2 – Målsättning och utveckling 
 

På Västra Tommarps kyrkogård finns inget behov 

av nya begravningsplatser i nuläget. Då kyrkogår-

den har en stor andel outnyttjad mark i det utvid-

gade området utanför kyrkomuren är möjligheten 

för tillförande tillgodosett. Utmaningen ligger i att 

allt fler gravplatser återlämnas. Att i större uträck-

ning ta bort gravplatser, skulle medföra att en be-

tydande del av kyrkogårdens kulturhistoriska vär-

den går förlorade. Istället kan gravplatserna nyttjas 

inom dess nuvarande begränsningar på andra sätt 

t.ex. genom plantering.  

Hammarlöv församling har angett följande mål-

sättningar och framtida utvecklingsplaner för 

Västra Tommarps kyrkogård: 

 Bevara de huvudgångar som finns. Då 
något utvidgningsbehov inte finns behöver 
inga omstruktureringar på kyrkogården gö-
ras.   

 

 Bevara viktiga gravplatser, äldre vårdar 
och staket på ursprungsplats där det är 
möjligt. Vårdarna behålls på platsen så 
länge platsen inte är efterfrågad för ny be-
gravning.  

 

 Lyfta och vårda intressanta växter. Väx-
ter kommer att ersättas vid behov.  

 

 Utveckla kyrkogårdens gröna karaktär. 
Genom att nyttja återlämnade gravplatser 
till plantering av perenner, rosor och 
mindre blommande träd kan återlämnade 
gravplatser få nytt liv samtidigt som den 
biologiska mångfalden gynnas.  

 

 Förbättra tillgängligheten. Genom att 
ytterligare hårdgöra gångarna med sten-
mjöl och avsyna grindarna kan tillgänglig-
heten på kyrkogården förbättras. 
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Regionmuseets E-rapportserie 2017 
Kulturmiljö 

1. Stora Herrestads kyrka – utvändig renovering, Stora Herrestads sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014-2016 
2. Bolshögs kyrkogård, Bolshög sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
3. Östra Vemmerlövs kyrkogård, Östra Vemmerlöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
4. Stävie kyrka – fasad- och takrenovering, Stävie sn, AM, Maria Sträng, 2016 
5. Fuglie kyrkogård, Fuglie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
6. Skegrie kyrkogård, Skegrie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
7. Västra Tommarp, Västra Tommarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
8. Sofia Albertina kyrka, Landskrona sn, AM, Anna Rabow, 2016-2017 
9. Mariakyrkan, Båstad sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2016-2017 
10. Skånelinjen, Fördjupad inventering, Johan Dahlén, Per Holmgren, Emelie Petersson, Brita Tronde, 2016 
11. Örkened kyrkogård, Örkened socken, VP, Åsa Jakobsson och Cissela Olsson, 2017 
12. Västra Hoby kyrka – Invändig omgestaltning, Västra Hoby sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
13. Stadshallen i Lund, Lunds domkyrkoförsamling, AF, Anna Rabow, 2017 
14. Loshult kyrkogård, Loshult sn, VP, Emelie Petersson, Tony Svensson, Åsa Eriksson Green, 2017 
15. Torsebro krutbruk, restaurering av stenmur, Färlöv sn, AM, Johan Dahlén, 2017 
16. Osby kyrkogård, Osby sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson, Tony Svensson, Åsa Eriksson Green, 2017 
17. En axel och fyra vingar – Bröddarps mölla blir körbar igen, Västra Ingelstad sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2015-2017 
18. Farstorps kyrkogård, Farstorps sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2017 
19. Haga-området i Hässleholm, Hässleholm sn, KU, Maria Johansson, Emelie Petersson, Cissela Olsson, 2017 
20. Skrivaremöllan, Torna Hällestad sn, DK, Anna Rabow, 2017 
21. Skjulet, Torekov sn, AM, Maria Johansson 2017 
22. Visseltofta kyrkogård, Visseltofta sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2017 
23. Valleberga kyrka, rampanläggning, Valleberga sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
24. Ballingstorpsgården – arbeten på stallet, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2017 
25. Emmislöv kyrka – utvändig renovering av tornet, Emmislövs sn, AM, Emelie Petersson, 2017 
26. Häljarps mölla – Finjustering av kronhjul och segel, Tofta sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2017 
27. Norra kapellet i Telleborg, Om- och tillbyggnad 2016, Trelleborg sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016-2017 
28. Revinge kyrka – utvändig torntrappa, Revinge sn, AM, Maria Sträng, 2017 
29. Helsingborgs krematorium – renovering värme och ventilation, Helsingborg sn, AM, Maria Sträng, 2016-2017 

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 



 

 


