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Inledning 
Vård- och underhållsplan för Tirup kyrkogård är ut-
förd av Regionmuseet Kristianstad/Lands-antikvarien 
i Skåne på uppdrag av Svalövsbygdens pastorat. Fält-
arbetet utfördes under hösten och vintern 2017/2018. 
Inventering samt rapportskrivning har utförts av an-
tikvarie Rebecca Olsson och biologerna Tony Svens-
son och Åsa Jakobsson. Kyrkogården skyddas enligt 
KML 4 kap som kyrkogård invigd före 1940. Vård- 
och underhållplanen har utformats i enlighet med 
Kulturmiljölagen och de föreskrifter som finns för 4 
kapitlet samt gällande direktiv från Lund stift och 
länsstyrelsen i Skåne. 

Bakgrund 
År 2012 utkom föreskrifter till Kulturmiljölagens 4 
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 
värdet inte minskas och deras utseende och 
karaktär inte förvanskas. 

• Såväl sedvanligt underhåll som tillstånds-
pliktiga åtgärder ska framgå av planen. 

• Planen revideras med 10 års intervall. 
• Länsstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig 

över planen. 
 

Mål och syfte 
Med bakgrund av kulturmiljölagen samt föreskrif-
terna till kulturminneslagen är syftet med vård- och 
underhållsplanen är att lyfta fram och tydliggöra 
kyrkogårdens kulturhistoriska värden. Den ska sedan 
ligga till grund för Svalövsbygdens pastorats plane-
ring och skötsel. 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 utvecklas. 

• Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårds-
förvaltningen som länsstyrelsen underlättas. 

 
Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Tirup kyrkogård 
Fastighetsbeteckning 17:1 
Socken  Tirup socken 
Kommun  Svalövs kommun 
Fastighetsförvaltare Svalövsbygdens pastorat  
Areal  4500 m² 
 
Tirups kyrkogård är en typisk landsbygdskyrkogård som används gemensamt av byar-
na Tarstad och Tirup. Totalt finns det 698 kistgravplatser och inga askgravplatser. Det 
finns ingen minneslund på kyrkogården.  

Svalövs kommun, med den geografiska sockengränsen 
för Tirup socken utmarkerad i rött.   
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• Förvaltningen få en vägledning i det kon-
kreta vårdarbetet med riktlinjer och priorite-
ringar. 

• De kulturhistoriska värdena för kyrko-
gårdsbesökare och allmänheten tydliggöras.  

Utformandet av vård- och underhållsplanen har också 
gjorts i enlighet med gällande direktiv från Lunds stift 
och länsstyrelsen angående planens omfattning och 
innehåll. För att vara berättigad till kyrkoantikvarisk 
ersättning måste en vård- och underhållsplan inne-
hålla fyra delar. Dessa är vid planens framställande; 
kulturhistorisk dokumentation, värdebeskrivning, 
trädvårdsplan och utvecklingsplan.  

Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-
del där kyrkogårdens historia och dess nuvarande 
uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på 
arkiv- och litteraturstudier samt annan tillgänglig 
litteratur, kartor och ritningsmaterial.  Nulägesbe-
skrivningen av kyrkogården omfattar fastigheten 
Tirup kyrkogård med kyrkogårdmur och yttre häck-
ar. I detta område har byggnader, gångsystem, grav-
kvarter, 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 en be-
skrivning av kyrkogårdens kulturhistoriska värden. 
Utifrån kunskapsdelen med historik, nulägesbeskriv-
ning samt värdebeskrivningen har vårdkrav till följd 
av kyrkogårdens kulturhistoriska värden formulerats.  
Vård- och underhållsplanen redogör också för aktu-
ella åtgärdsbehov. 

Andra verktyg och dokument  
Trädvårdsplanen för Billeberga kyrkogård är fram-
tagen av biolog Åsa Jakobsson i sammarbete med 
en arborist från Helgessons TrädTjänstAB.  

Översiktskarta över Tirup kyrka med kyrkogårdens avgränsningar utmarkerad i rött. Lantmäteriet.  
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Tirup socken ligger i Rönnebergs härad, 
på den uppodlade slätten väster om 
Svalöv. Socknen ingår i Svalövs kom-
mun och består av byarna Tarstad och 
Tirup. En stor händelse i socknens 
historia var slaget vid Tirup/Ylleshed 
den 14 juli 1677 mellan en svensk och 
en dansk här. Slaget ägde rum strax 
väster om Tirup kyrka och var mycket 
blodigt då ca 5000 man stupade. 
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Lagskydd för kultur- och naturmiljö 
 
KULTURMILJÖLAG(1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagen 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. Detta 
gäller även vissa yngre kyrkobyggnader och be-
gravningsplatser utvalda av Riksantikvarieämbetet. 
För att få genomföra väsentliga förändringar som 
kan påverka det kulturhistoriska värdet behövs 
tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd krävs t.ex. för 
utvidgning, uppförande eller ändring av byggna-
der, murar, portaler eller andra fasta anordningar 
samt större förändring av plantering, trädbestånd 
och beläggning av gångar. Till fast anordning hör 
murar, portaler, fasta hägnader, staket, häckar, 
träd, dammar samt enskilda gravplatser av kultur-
historiskt värde som tillfallit upplåtaren. Enskilda 
gravanordningar såsom gravvårdar, staket eller 
stenramar utgör en del av kyrkogårdens helhet 
och karaktär. Länsstyrelsen ger besked om vad 
som behöver tillståndsprövas. 
 
Kyrkogården ligger inom fornlämningsområde be-
nämnt Tirup 4:1 och skyddas enligt Kulturmiljöla-
gens 2 kap. Fornlämningen omfattar Tirups gamla 
bytomt utsträckning. Områdets utbredning kan 
ses på karta sida 10. Inom den äldre bytomten är 
alla ingrepp i mark, utöver den normala gravgräv-
ningen tillståndspliktiga då de kan beröra under 
mark dolda fornlämningar. Eventuella fynd av 
fornlämningar måste rapporteras till länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen kan lämna mer information om 
gällande regelverk. 
 
PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader 
skyddas även i PBL. En byggnad som är särskilt 
värdefull ur kulturhistorisk synpunkt får inte för-
vanskas och ska underhållas så att de särskilda 
värdena bevaras. Ändring och flyttning av en 
kulturhistoriskt värdefull byggnad ska utföras 
varsamt med hänsyn till dessa värden och bygg-
nadens karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges till 
byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras på 
grund av byggnadens eller bebyggelsens kulturhi-
storiska värde. Planläggning och bygglov hand-
läggs av kommunen och ska ske med hänsyn till 
byggnadens kulturhistoriska värden. De kulturhi-
storiska värdena ska säkerställas genom skydd i 
detaljplan eller områdesbestämmelse. I detaljplan 
eller områdesbestämmelse kan byggnader skyd-
das mot rivning samt mot förvanskning så att 
dess karaktärsdrag bevaras. Byggnader men även 
träd och andra landskapselement kan vara skyd-
dade i plan.  
 
MILJÖBALKEN (1998:808) 
Riksintressen regleras genom Miljöbalken. Riksin-
tresse finns för att skydda och värna om att Sve-
riges mark, vatten och fysiska miljö används på 
ett långsiktligt och hållbart sätt. Områden som är 
utsedda som riksintresse för kulturmiljövården ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
kulturmiljön. En miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB, kan behövas för att klargöra hur planerade 

åtgärder påverkar kulturmiljön.  
 
Alléer på kyrkogårdar, det vill säga trädrader om 
minst fem lövträd, omfattas i de flesta fall av 
biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalkens 7 kap 
(11§). Bestämmelserna gäller alléer utmed vägar, 
tidigare vägar och även alléer som finns i ett öv-
rigt öppet landskap. Bestämmelserna gäller också 
stenmurar som angränsar till jordbruksmark. I 
Beskrivning och vägledning om biotopen allé i 
bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områ-
desskydd enligt miljöbalken sägs det att även en 
gångväg i vissa fall kan betraktas som väg. 
 
I de fall där det finns fridlysta arter på kyrkogår-
den gäller Artskyddsförordningen (2007: 845) 
Förordningen omfattar dels de arter som skyddas 
enligt EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv, dels 
vissa andra vilt levande arter som är hotade i Sve-
rige. Fladdermöss är en djurgrupp som är vanlig 
på kyrkogårdar. Alla arter fladdermöss är fridlysta 
i Sverige. 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Runt omkring kyrkan och kyrkogården i Tirup finns 
det flera registrerade stenåldersboplatser som vittnar 
om bygdens långa kontinuitet. Tirup socken består 
av en hårt uppodlad fullåkersbygd där det rational-
iserade jordbruket har medfört att flera fornläm-
ningar har skadats eller odlats bort. Medparten av 
bronsåldersgravhögarna som finns registrerade i 
fornminnesregistret i Tirup är grundade på uppgifter 
från historiska kartmaterial, där det inte återstår 
några eller få synliga rester efter lämningen idag.  
Tirup socken har medeltida anor. Kyrkan i Tirup 

uppfördes under 1100-talet. Tirups kyrka och kyr-
kogård ligger inom avgränsningarna för fornläm-
ningen Tirup 4:1, som är registrerad som ”Tirups 
gamla bytomt”. Avgränsningarna grundar sig på by-
tomten som finns dokumenterad i en karta över 
Tirup från 1776.  
Väster om Tirups kyrka och kyrkogård ligger 

fornlämningen Sireköpinge 99 som är en kulturhi-
storisk lämning, registrerad som ”slagfält” i fornmin-
nesregistret. På den här platsen stod det 
mytomspunna slaget mellan Sverige och Danmark 
den 14 juli 1677 under befäl av Karl XI och Kristian 
V. Från slaget har arkeologer hittat flera fynd av 
muskötkulor, handgranater, druvhagel och hästskor. 
 

  

De blåmarkerade ytorna i kartbilden avbildar kända forn- och kulturlämningar.  Fornsök, Riksantikvarieämbetet. 
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Kyrkans historia  
På 1100-talet uppfördes det en kyrka centralt i Tirup 
socken som har använts gemensamt av de två byarna 
Tarstad och Tirup. Det var en tidstypisk romansk 
kyrka med långhus, kor och en rundad absid. Enligt 
en geometrisk avmätning från 1700-talet hade kyr-
kan dekorativa trappstegsgavlar och ett vapenhus 
söder om kyrkan.   Från den ursprungliga kyrkan 
återstår det idag ytterst få delar, då kyrkan genom-
gick en omfattande ombyggnad under 1800-talet. 
1843 förlängdes kyrkan, taket höjdes, fönstren för-
storades, murarna förstärktes, kryssvalen och vapen-
huset revs. 1863 byggdes tornet och i samband med 
det murades den norra ingången igen och flyttades 
till tornet i väst.  

Kyrkogårdens historik 
En geometrisk avmätning över Tirup från 1708 är 
den äldsta kända källan som beskriver Tirups kyrka 
och kyrkogård (se s.13). Kartbilden visar en omgär-
dad, liten rektangulär kyrkogård som koncentrerar 
sig till området närmast kyrkan. Det finns inga en-
tréer utritade längs med kyrkogårdens omgärdning. 
På Tirups kyrkogård har det stått en fristående 
klockstapel som revs i samband med ombyggnation-
en av kyrkan. Kyrkklockorna från 1747 hängdes upp 

i det nya kyrktornet. I samband med storskiftesre-
formen tog lantmätare fram två nya kartor över 
Tirups inägomark 1774 och 1776. Kyrkogården 
tycks vara omgärdad med samma utbredning som 
1708. Dock kan man nu ana en entré väster om kyr-
kan. 1804 redovisas Tirups inägor åter i ett kart-
material, den här gången i samband med enskiftet. 
Kyrkogårdens omfattning är oförändrad sedan 1776. 
I början av 1800-talet karterades Skåne i ett mili-

tärt syfte för att kunna avläsa framkomlighet i land-
skapet. Produkten av detta blev den Skånska rekog-
noseringskartan. Kartan visar kyrkan och kyrkogår-
dens placering i det böljande landskapet mellan två 
vägar utan närmare detalj.   
På den häradsekonomiska kartan från 1910-1915 

har kyrkogården fått en större omfattning öster om 
kyrkan. Vilket tyder på att kyrkogården har utvidgats 
vid ett tillfälle under 1800-talet.  
Under 1800-talet var det vanligt att man plante-

rade trädkransar runt kyrkogårdar. Troligtvis plante-
rades trädkransen av lind i Tirup under den här pe-
rioden. Stödmuren och trädkransen har vid ett till-
fälle förstärkts med en ligusterhäck.  
Äldre fotografier på kyrkan med okänt datum vi-

sar att det förekom flera träd och buskar inne på 
kyrkogården som inte återfinns idag (se s. 12). På ett 

flygfoto från 1938 syns flera omgärdade, stora grav-
platser med gruslagda ytskikt söder och öster om 
kyrkan (se s.14). 
1944 utfördes en restaurering då ny buxboms-

häck planterades på kyrkogården.  
På flygfotot från 1938 kan man avläsa hur den 

östra trädraden är betydligt äldre resterande delar av 
trädkransen. Trädkransen har ersatts med nya träd-
individer norr, väster och söder om kyrkan. Öster 
om kyrkan ersattes trädraden aldrig med nya indivi-
der och idag saknar trädraden helt träd.  
I det nordöstra hörnet av kyrkogården stod det 

tidigare ett redskapshus, där växer idag en medelål-
ders hästkastanj, utanför kyrkogårdens avgränsning.  
 
  
 Kyrkogårdens stödmur 
Våra äldsta medeltida kyrkor uppfördes 
ofta på höjder i landskapet. För att få en 
plan yta närmast kyrkan skapades det 
vanligtvis terrasser där marken sluttade.  
Kyrkogårdens mur blev på flera håll helt 
eller delvis en stödmur för att hålla jorden 
i terrassen på plats. Stödmuren kunde i 
sin tur kompletteras med en annan häg-
nadstyp av sten, trä eller järn.  

På 1100-talet uppfördes det en kyrka på en höjdrygg 
i det mjukt böljande landskapet i Tirup socken.  

Kyrkogården har vid ett tillfälle försetts med en stödmur 
väster och söder om kyrkan för att plana ut den sluttande 
marken.  

Under 1800-talet planterades det en ligusterhäck och en 
trädkrans av lind runt kyrkogården.    
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Kyrkan i Tirup, fotografi med okänt datum av O. Liljeqvist. Fotografiet är sannolikt taget 
i början av 1900-talet, och det visar stödmuren söder om kyrkan som har förstärkts med 
en ligusterhäck och en trädkrans av lind. Bildkälla: Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet. 

Kyrkan från sydöst, okänt datum. Fotografiet visar glest stående gravvårdar och 
flera träd och buskar. Bildkälla: Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet. 
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 Skiftesreformer 
Under 1700 och 1800-talet effektiviserades 
och omordnades jordbruket i Sverige genom 
lagstiftning. Detta under kontroll av myn-
digheter, med hjälp av lantmätare. Flera 
mindre åkertegar slogs ihop till större sam-
manhängdande enheter. Det kom till att bli 
en utdragen process som verkade genom tre 
olika skiftesreformer. Till en början pågick 
Storskiftet och enskiftet som två parallella 
skifteslagstiftningar, som 1827 ersattes av 
den riksomfattande stadgan om laga skifte.  
Under laga skifte rationaliserades jordbruket 
och byarna på landsbygden splittrades, 
detta eftersom att flera gårdar var tvungna 
att flytta ut från den tidigare sammansvet-
sade bykärnan. 

Storskifte 1776 

 Enskifte 1804    

Geometrisk avmätning 1708  Storskifte 1774    

Skånska rekognoseringskartan 1812-1820 
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Under 1930-1940-talet omgärdades Tirup kyrkogård av en trädkrans som var 
betydligt äldre i norr. Den norra delen kan vara en rest från en äldre trädkrans, 
som ersatts med yngre individer i resterande väderstreck. Idag är den norra delen 
borta, och inte omplanerad.  

 Flygfoto 1938, taget från söder. Bildkälla: Carlotta, Kulturen i Lund.                                    

   

Flygfoto 1940             
   

Ekonomiska kartan 1969   

Häradsekonomiska kartan 1910-1915    
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 
Tirups kyrka och kyrkogård ligger i ett mjukt böl-
jande odlingslandskap, i området finns utspridda 
gårdar, märgelgropar och vindkraftverk. Intill kyrkan 
ligger delar av Tirups by. Det är en liten by, med 
utspridd bebyggelse utmed vägen mot Tarstad. Väs-
ter om kyrkan ligger den gamla skolan som idag 
används som bostadhus och församlingshem. Norr 
om kyrkan ligger en träddunge och ett bostadshus 
som tidigare tjänat kyrkvaktmästarbostad och mel-
lanskola.    

Kyrkogårdens yttre begränsning  
Hela kyrkogården omgärdas av formklippt liguster-
häck. Väster, norr och söder om kyrkan begränsas 
kyrkogården av en kallmurad stödmur. Kyrkogården 
omfattats av en trädkrans men som saknar träd öster 
om kyrkan.  Trädkransen består av hamlade lindträd.  

Sluttande odlingslandskap söder om kyrkogården. Den gamla skolan i Tirup, väster om kyrkogården. Träddunge norr om kyrkogården.   

Stödmur, ligusterhäck och trädkransen med hamlade lindar söder om kyrkan. I bakgrunden syns det två vindkraftverk. 



 

18 |Tirup kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 

Grindar och ingångar 
På Tirups kyrkogård finns det en ingång med en 
dubbelgrind väster om kyrkan. Dubbelgrinden är 
konstruerad i svartmålat gjutjärn med tvistade spjä-
lor som avslutas med heraldiska liljor. Horisontellt 
löper en bård över grinden med cirkelformade smi-
desdetaljer. Grindarna sitter fast på svarta gjutjärns-
stolpar som kröns av dekorativa smidesdetaljer.  

Gångar och strukturer 
Runt hela kyrkogården finns det raka singellagda 
gångar med en bredare mittgång centralt i västöstlig 
riktning. Till huvudgången ansluter flera raka gångar 

som löper mellan gravar i gravkvarteren samt utmed 
kyrkogårdens yttre sidor. En plattlagd rak gång leder 
upp från entrén i väster upp mot kyrkans huvudin-
gång. Majoriteten av alla gravplatserna på kyrkogår-
den har ytskikt av singel och omgärdas av låg bux-
bomshäck. Men det förekommer även stenram och 
smidesstaket runt ett fånget antal gravplatser. Nord-
öst om kyrkan ligger ett större sammanhängande 
gräsområde med glest utspridda vårdar.  
  

Sydvästra delen av kyrkogården. Buxbomsomgärdade, singellagda gravplatser. Nordöstra delen av kyrkogården. Öppen gräsyta med glest utspridda gravvårdar.   

Smidesdetalj på grindstolpen.  
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Belysning och parkeringsplatser 
Det finns ingen belysning på Tirups kyrkogård mer 
än en lampa placerad på väggen ovanför kyrkans 
huvudingång samt en lampa på toalett- och verk-
stadsbyggnaden utanför kyrkogården.  
Direkt väster om kyrkan ligger det en stor grusad 

plan med parkeringsplatser för kyrkan och kyrko-
gårdens besökare.   

Byggnader och servicestationer 
I samband med en inre renovering av kyrkan år 
2013-2014 anlades det en mindre ekonomibyggnad 
intill parkeringsplatsen väster om kyrkan. Byggnaden 
är konstruerad med ett sadeltak täckt av rött taktegel, 
en träfasad målad i en grå kulör med vitmålade dör-
rar och fönster. Byggnaden rymmer en större handi-
kapsanpassad toalett, en verkstad samt en servicesat-
ion på utsidan av bygget. Där finns tillgång till vat-
ten, vattenkannor, redskap, kompost och soptunna 
Det finns inga servicestationer finns inte på kyrko-
gården. Det finns en informationstavla uppsatt intill 
entrén till kyrkogården.  
  

Grusbelagd parkeringsplats framför kyrkan.  

Parkering och dubbelgrind väster om kyrkan.  Toalett- och verkstadsbyggnad. 

Informationstavla vid kyrkogårdens entré.   
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Träd  
Trädbeståndet omfattar 32 träd varav samtliga ingår i 
trädkransen som finns utmed tre av kyrkogårdens 
fyra sidor.  
Alla träden utom ett är lindar. Lindarna har 

toppkapats på hög höjd i senare tid och därefter 
beskurits med jämna mellanrum.  

Häckar  
Trädkransen har sällskap av en låg häck av liguster 
som är planterad mellan trädens stammar kring hela 
kyrkogården. Mot öster är ligusterhäcken betydligt 
högre och där finns ingen trädkrans i dagsläget. 
 Rygghäckar saknas på kyrkogården men huvud-

delen av gravplatserna har låga omfattningshäckar av 
buxbom.  

Planteringar  
Lite drygt halva ytan av kyrkogårdens markbelägg-
ning är gräsmatta och den andra halvan utgörs av 
grusbelagda gångar och gravplatser.  
I kyrkogårdens nordöstra hörn finns en triangu-

lär rabatt bestående av olika buskar, för övrigt saknas 
allmänna planteringar. 
På gravplatserna förekommer sparsamt med pe-

renner. Under våren finns det dock en hel del vår-
blommor. Förutom några rikliga bestånd av pärlhya-
cint finns rysk blåstjärna, italiensk blåstjärna, påsk-
lilja, pingstlilja, vårlök, trädgårdsaurikel, vitsippa, 
tulpan och vinterbär på gravplatser och i grusgångar. 
Under sommar och höst innehåller planteringarna 
pion, funkia, ljung, kärleksört, nyponros, lavendel, 
pelargon och ytterligare några andra sorters peren-
ner och annueller. Akleja finns spridd lite här och var 
på kyrkogården. 

Det finns en del vintergröna buskar på vissa av 
gravplatserna. Rhododendron, cypress, idegran, tuja 
och krypen finns representerade. 

Naturlig flora 
Mellan kyrkogården och dess omgivningar pågår ett 
ständigt utbyte av arter av både vilda växter och 
förvildade trädgårdsväxter. Här ingår kärlväxter, 
mossor, lavar och svampar som förekommer i sina 
nischer i gräsmatta, planteringar och på murar, träd 
och gravvårdar.  

Gräsmattorna på Tirups kyrkogård är generellt 
sett måttligt näringspåverkade vilket ger starkväx-
ande men artfattiga ytor. Det går att finna några få 
vilda arter som vitklöver, svartkämpe och maskros 
vilka bidrar med variation. Bladrosetter av rödkämpe 
växer också på ett par ställen i grässkiktet. I grus-
gångarna finns några exemplar av fetknopp. Växter-
na lockar till sig insekter som söker efter nektar och 
pollen. 
Stenmuren i den södra gränsen utanför häcken är 

bitvis beväxt av nässlor vilket är ett tydligt tecken på 
att marken är näringsrik. Delvis beror det på att res-
terna efter klippning av häckar tippas där. Nässlorna 
kan fungera som värdväxt åt ett sextiotal fjärilsarter. 
De bör dock hållas efter så att de inte breder ut sig 
längs hela muren och tar över vegetationen. Lavar är 
vanliga på kyrkomurens stenar. Färglav och 
kuddägglav är två vanliga exempel på arter. 
Kyrkogårdens träd har en svag påväxt av lavar 

och mossor på stammarna med ett drygt tiotal van-
liga arter. Några exempel på dessa är blågrå mjöllav, 
vägglav, hjälmrosettlav, alléskruvmossa och skogshät-
temossa. De mer intressanta lavarterna blyorangelav 
och groporangelav växer på ett flertal av de topp-

kapade lindarna. Lavarna visar på ett visst natur-
värde då de inte är vanligt förekommande. 

Djurliv 
Träd, häckar, planteringar, gräsmattor och den natur-
liga floran på kyrkogården bildar tillsammans en 
varierad biotop som skapar livsutrymme för organ-
ismer av olika slag.  
Kyrkogårdens träd ramar in platsen med sin 

grönska och har samtidigt den största betydelsen för 
djurlivet vid kyrkan. Några av träden sticker dessu-
tom ut som särskilt intressanta livsmiljöer eftersom 
de innehåller ihåliga rum. I stammen på dessa finns 
det en mer eller mindre tydlig hålighet som orsakats 
av beskärningsinsatserna som gjorts under senare år.  
Äldre och ihåliga träd är viktiga för bland annat 

fladdermöss, en grupp däggdjur som finns vid näst-
an varje kyrkogård, sannolikt även i Tirup. Dessa 
söker sig gärna även till äldre byggnader för dagvila 
eller övervintring och är vanliga besökare i kyrktorn 
och på kyrkloft.  
Kyrkogården används för födosök, vila och 

skydd, av såväl häckande som övervintrande fåglar 
och av flyttande arter under vår och höst. Flera få-
gelarter häckar troligen på kyrkogården under som-
maren. Främst är det trastar, småfåglar, kråkfåglar 
och duvor som brukar hitta lämpliga platser för sina 
nästen i trädkronor eller buskar. Vid besök under 
våren noterades koltrast och sädesärla. Under hösten 
hördes gott om småfåglar tjattra från häck och 
buskage. De som syntes var pilfink, blåmes, gråsparv 
och gärdsmyg.  
Fler däggdjur förekommer förmodligen mer eller 

mindre regelbundet på kyrkogården så som ekorre, 
hare, kanin och mindre gnagare. Det är också troligt 
att grod- och kräldjur använder kyrkogårdsmiljön, 
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inte minst med tanke på stenmurarna i den yttre 
gränsen, framförallt muren i söder som vetter mot 
söder och kan lagra solvärme.  
De flesta organismer på kyrkogården är dock 

små och lever mer eller mindre obemärkta. Bin, 
humlor, fjärilar, blomflugor och skalbaggar är några 
exempel. De gravplatser med växter som har blom-
mor som innehåller nektar och pollen, besöks flitigt 
av olika småkryp. Även trädens blomning är värde-
full för insekterna under sommaren, inte minst lin-
dens, om det hinner utvecklas några blommor mel-
lan beskärningsintervallen.  
På barken av en av trädkransens lindar sågs en 

parasitstekel vid inventeringen, troligen en art i fa-
miljen brokparasitsteklar. Dessa lever av andra insek-
ter, ofta skadeinsekter, och är till nytta för männi-
skan eftersom de minskar skadorna de på odlade 
grödorna. 
 Förutom det gröna, intresserar vindskyddade 

ytor och den lagrade värmen i gravvårdarnas, mu-
rarnas och grusgångarnas stenmaterial många insek-
ter. Gravplatser och grusgångar som innehåller 
smått och sandblandat grus kan användas av steklar 
som gräver ut bon i sanden. Vid stödmuren som 
ligger vid gränsen i söder är det ett speciellt värme- 
och fuktklimat som lockar till sig många arter. En 
amiralfjäril, troligen kläckt under sensommaren syn-
tes flyga vid nässelbeståndet i oktober månad. Ami-
ralen kan inte övervintra i Sverige utan måste flytta 
till Europa på hösten. 
 
 

 
  

Parasitstekel på en av lindarna i trädkransen.  Kärleksört är en vanlig perenn på kyrkogården.   

Linden på bilden har en hålighet långt ner i stammen 
där det har bildats mulm.    En amiralfjäril på stödmuren söder om kyrkogården. 

Fetknopp växer upp bland singelstenen.   
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Kvartersbeskrivning

 
Kvarter A-B 
Kvarter A och B ligger norr om kyrkan, och be-
döms vara av samma karaktär. Kvarter A och B 
karaktäriseras av stora öppna gräsytor med glest 
utspridda gravvårdar.  I kvarter B återfinns ett la-
pidarium. Äldre gravvårdar som tagits bort från sin 
ursprungliga gravplats och lagts ner med ryggtavlan 
mot gräset. 

Gravplatser 
I kvarter A och B har majoriteten av gravvårdarna 
tagits bort och gravplatserna har planterats med 
gräs, vilket har medfört stora öppna ytor. De grav-
platserna som finns kvar ligger glest utspridda och 
har vanligtvis ytskikt med singel och omgärdas av 
buxbom eller stenram.  
Det gröna inslaget i kvarteren utgörs av bux-

bomsomfattningarna och vintergröna buskar som 
flankerar flera av gravvårdarna, huvudsakligen i 
kvarter A. På flera av de yngre gravvårdarna före-
kommer en mindre planteringsyta framför vården, 
med eller utan infattningsram. Här växer olika pe-
renner, rosor och lökväxter efter säsong.  

Gravvårdar 
Majoriteten av gravvårdarna i kvarter A och B här-
rör från decennierna kring 1860-talet fram till sent 
1900-tal. Gravvårdarnas material och utformning 
varierar i allt från gjutjärnskors till breda rektangu-
lära granitvårdar. Några av de äldre vårdarna har 
reliefer och detaljer av biskviporslin med klassicist-
iska motiv.  
Inskriptionernas innehåll varierar och förekom-

mer både i östlig- och västlig riktning. Bynamn före-
kommer på ett flertal vårdar. Bland dessa kan Tirup, 
Tarstad och Billeberga nämnas. Totalt förekommer det 
nära 15 olika titlar på gravvårdarna i kvarter A och B. 
Vårdar som bär titlar med jordbruksanknytning 
såsom lantbrukaren, småbrukaren, arendatorn och åboen 
dominerar bland de manliga gravlagda men här vilar 
även soldaten, receptarien, handalren, skräddaren, lands-
tingsmannen, kyrkvärden och byggnadssnickaren.  
Bland de kvinnliga gravsatta dominerar familjean-
knutna titlar som hustru, maka och dotter. Inga kvinn-
liga yrkestitlar återfinns i kvarter A eller B.  
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Kvarter C 
Kvarter C ligger sydöst om kyrkan och karaktärise-
ras av raka singellagda gångar och stora omgärdade 
gravplatser som ligger tätt intill varandra.  

Gravplatser 
I kvarter C är gravplatserna stora och det finns flera 
familjegravar. Alla gravplatser är belagda med singel 
och har någon form av omgärdning. Majoriteten av 
gravplatserna omgärdas av lågväxt, formklippt bux-
bomshäck men det förekommer också stenramar 
och gjutjärnstaket med dekorativa detaljer. Flera 
gravplatser saknar gravvård, och ett fåtal saknar yt-
skikt och omgärdning.   
Inom kvarteret växer en rhododendronbuske 

samt några enstaka vintergröna buskar tillsammans 
med mindre planteringsytor framför de yngre vår-
darna.  

Gravvårdar 
Flera av gravvårdarna i kvarter C är resta över famil-
jer och inskriptionerna innehåller således förhållan-

devis lite information om de gravlagda familjemede-
lemmarna.  
Vårdarnas storlek, material och utförande varierar 

i kvarter C. Det finns bland annat bevarade vårdar 
från 1800-talets senare decennier utförda i blandade 
material. Högresta granitvårdar från sekelskiftet, 
men även breda, rektangulära granitvårdar från 1930 
fram till nutid.  
Vårdarnas inskriptioner innehåller ofta bynamn, 

bland dessa kan Tirup, Tarstad, Billeberga och Herslöf 
nämnas. Bland de kvinnliga gravsatta dominerar 
familjeanknutna titlar som hustru, maka, fröken och 
dotter. Bland de manliga gravlagda dominerar yrkesti-
telar såsom lantbrukaren och åboen med sällskap av 
husägaren, muraren, smedmästaren, handlaren och fjär-
ringsmannen.  
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Kvarter D 
Kvarter D ligger söder och öster om kyrkan och 
karaktäriseras av raka singellagda gångar och omgär-
dade gravplatser.  

Gravplatser 
Gravplatserna i kvarter D är belagda med singel och 
omgärdas av lågväxt, formklippt buxbomshäck, 
stenram eller gjutjärnstaket. Flera gravplatser saknar 
gravvård.  
Det finns sparsamt med gröna inslag utöver 

buxbomsomfattningarna i kvarter D. En gravvård i 
kvarteret flankeras av högväxt buxbom och det finns 
planteringsytor med eller utan infattningsram i an-
slutning till de yngre vårdarna.  

Gravvårdar 
 I kvarter D är majoriteten av gravvårdarna breda, 
rektangulära av röd, svart eller grå granit resta från 
1900-talets mitt fram till nutid. Bland de äldre vår-
darna i kvarteret dominerar högresta granitvårdar, 
men även naturromantiska/nygotiska former ut-
förda i blandade material med inslag av reliefer i 

biskviporslin förekommer. Många av de äldre grav-
vårdarna saknar årtal eller är söndervittrade, och 
därmed oläsliga.  Det förekommer nära 15 yrkestitlar 
på gravvårdarna. Bland dessa dominerar titlar med 
anknytning till lantbruk såsom lantbrukaren och hem-
mansägaren. Här vilar även folkskolelärare, nämndeman-
nen, husaren, medaljören, kyrkvärden, smedmästaren, snicka-
ren, kaptenen, soldaten och fjärringsmannen.  
I kvarter D påträffas det två kvinnliga yrkestitlar 

utöver de vanliga familjeanknutna titlarna. Trotjäna-
rinnan och Lärinnan.  
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Kyrkogårdens kulturhistoriska- och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 
Kyrkogårdar utgör komplexa kulturhistoriska mil-
jöer. De omfattar faktorer som berör omgivning, 
landskap, växter, djurliv, personhistorik, konst-
hantverk samt kyrkogårdshistoria. Värdebeskriv-
ningen tar fasta på dessa delar.  

Kulturhistoriska värden 
Tirup kyrka med kyrkogård och den gamla folksko-
lan är ett välbevarat sockencentrum. Närheten till 
folkskolan i Tirup har gjort avtryck i många barns 
uppväxt, vilket gör att platsen, med kyrkan och kyr-
kogården härigenom har ett traditionsvärde.  
På Tirups kyrkogård ligger de största kyrkogårdshi-

storiska värdena i kyrkogårdens stukturer. Kyrkogår-

dens strukturer avses dess yttre begränsningar, kvar-
tersindelning, gångar, och indelning i gravplatser. 
Gravplatsernas generella oregelbundenhet och varie-
rande storlek utgör en rest av en äldre gravstruktur 
som ännu går att avläsa. Inom flera av kvarteren 
finns det inslag av bevarade smala singellagda gångar 
mellan raderna, formklippta låga häckar av buxbom 
och gravvårdar som representerar människor som 
levt och verkat i Tirups omnejder.  
När man tittar närmare på gravvårdarnas titlar, 

årtal, orter har man möjlighet att bilda sig en unge-
färlig uppfattning av hur lokalsamhället såg ut under 
en viss tid.  
På Tirups kyrkogård är titlarna lantbrukare och 

hustru/maka vanligast, och i regel förekommer de 

tillsammans. Andra titlar som vittnar om ett förin-
dustriellt samhälle är t.ex. åboen, smedmästaren och 
skräddaren. Svärdsman och medaljör tillhör de mer 
ovanliga titlarna. Bland samtliga titlar återfinns det 
endast två kvinnliga yrkestitlar, trotjänarinnan och 
lärarinnan. 
Under 1800-talet var sjukvården outvecklad och 

barnadödligheten var hög. På Tirups kyrkogård finns 
det få bevarade gravvårdar resta över bortgångna 
barn. Barn som dog i tidig ålder begravdes ofta i 
familjegravar, som är ett vanligt fenomen just på 
Tirups kyrkogård. Familjegravar var ofta stora och 
påkostade, och restes bara över välbärgade familjer. 
Personer och barn från de lägre samhällskikten som 

Flygfoto 1938, taget från nordöst. Till höger om kyrkan syns skolan 
med tillhörande skolgård.  Bildkälla: Carlotta, kulturen i Lund. 
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fått ett enkelt träkors rest över sig, finns inte kvar 
idag av förklarliga skäl.  
Att mångfalden i gravvårdarna bevaras, både på-

kostade och anspråkslösa, för sina titlar likväl som 
för sin utformning är viktigt för att kyrkogården 
skall spegla en tidigare samhällsstruktur. 
Gravvårdar med inskriptioner som har en lokal 

koppling till gårds- eller bynamn har ett lokalhisto-
riskt värde.  
Utvecklingen på Tirups kyrkogård är typisk för 

en lantortskyrkogård. Att kunna se, och uppleva hur 
kyrkogården utformats under olika tidsperioder är 
kyrkogårdshistoriskt, kulturhistoriskt och arkitekturhisto-
riskt värdefullt. Dessa värden tillskrivs ofta formgiv-
ning som är tidstypisk eller ovanlig för sin tid. Det 
kan avspeglas i gravvårdars utformning, storlek, 
material eller omgärdning såsom smidesstaket eller 
stenram.  
  

I kvarter D står det en mindre granitvård rest över tro-
tjänarinnan Nilla Troedsdotter. Nilla föddes 1826 i 
Glimåkra och dog 1909 på Brinkagården (se bild ovan 
till vänster). Gravvården har främst ett samhälls- och 
socialhistoriskt värde eftersom den är rest över en ogift 
kvinna, som var yrkesverksam som trotjänarinna. En 
trotjänare eller en trotjänarinna var en anställd hushålls-
arbetare som stannat en längre tid hos en och samma 
arbetsgivarfamilj. Ett vanligt tidigt kvinnligt yrke på 
större gårdar under 1800-talet och början av 1900-talet, 
men som inte finns kvar idag. Gravvården har också ett 
lokalhistoriskt värde eftersom att inskriptionerna berät-
tar för oss hur Nilla har lämnat sin födelseort, Glimåkra. 
För att leva sitt liv som ogift och tjäna en familj på 
Brinkagården utanför Tirup.  

Brinkagården, 1938. Bildkälla: Carlotta, Kulturen i Lund.   

Anonymt litet gravkar i kvarter B. Gravvårdens inskriptioner 
har vittrat bort, vilket väcker många frågor hos oss. Enligt 
kyrkogårdsgruppen på Svalövs pastorat var den gravlagde 
mannen åbo och vilar här tillsammans med sin fru. Gravkaret 
är tillverkat på Limhamns cementfabrik av det gravlagda 
parets son.  
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Biologiska värden 
Tirup ligger i en fullåkersbygd på slätten i den västra 
delen av Skåne, vilket medför att kyrkogården funge-
rar som en välkommen tillflyktsort för de djur och 
växter som lever och rör sig i området. Kombinat-
ionen av träd, häckar, planteringar, gräsmattor och 
grusgångar erbjuder många slags livsutrymmen för 
ett stort spann av arter. 
Trädbeståndet är den del av kyrkogården som 

har störst betydelse för djurlivet. Några av träden har 
tydliga håligheter i stammen viket gör dem extra 
intressanta eftersom de kan innehålla ett sällsynt 
material. Det handlar om mulm som är en bristvara i 
landet då få gamla träd står kvar så länge att värde-
fulla kvaliteter som till exempel grov stam och hålig-
heter hinner utvecklas. Rent krasst är mulm en kom-
postliknande massa av organiskt material som bear-
betas av en lång rad insekter och svampar. Ett stort 
antal hotade arter av insekter är helt beroende av 
ständig tillgång till mulm och stamhåligheter. Många 
fler av lindarna har troligen håligheter, kanske samt-
liga, i stammen nedanför de stora sågytor som gjor-
des då träden toppkapades. Lindarna har en potenti-
al att vara bärare av höga naturvärden och kan gagna 
djurlivet i området under en lång tid framöver.  
På trädens bark lever bara ett litet antal vanliga 

lavar och mossor, men med tiden kan antalet förvän-
tas stiga om det finns äldre träd i kyrkogårdens när-
het som är beväxta med fler arter. 
Många fågelarter kan hitta föda, skydd eller vila i 

kyrkogårdens träd, häckar och planteringar. Det är 
ingen tvekan om att kyrkogården är betydelsefull för 
fågellivet, dock sågs inga ovanliga fåglar vid invente-
ringstillfällena. I artportalen däremot finns många 
rapporter om intressanta fågelarter i närheten av 

Tirups kyrka: Vinterhämpling, brushane, gulsparv, 
stare och pilgrimsfalk är några exempel på ovanliga 
och rödlistade arter som synts till just här. 
För de fåglar som föder sig på insekter är kyrko-

gården en intressant plats. Kombinationen av 
grönska och stenmaterial i gravstenar, grusgångar 
och kyrkomur skapar en mängd olika livsmiljöer för 
småkryp. Stödmuren i gränsen mot söder bör näm-
nas särskilt då den har ett särskilt värme-fuktklimat 
som är eftertraktat av många organismer. 
Fladdermöss förekommer ofta i kulturmiljöer 

och sannolikt även vid Tirup kyrkogård. Samtliga 
arter av fladdermöss liksom alla grod- och kräldjur 
är fridlysta och upptagna i Artskyddsförordningen. 
Det krävs extra hänsyn där det finns fladdermöss, 
särskilt när det gäller förändringar i trädbeståndet. 
30 av kyrkogårdens träd är registrerade i Träd-

portalen eftersom de uppfyller Naturvårdsverkets 
kriterier för att räknas som särskilt skyddsvärda träd. 
Ett av dem fanns inte kvar vid inventeringen hösten 
2017. Värdet hos de beskurna lindarna i trädkransen 
gäller främst i håligheterna i stammarna och de bio-
logiska kvaliteter som beskärningen skapar hos trä-
den med tiden.  
Alla träd på kyrkogården omfattas av kulturmiljö-

lagen. Trädkransen kan dessutom omfattas av det 
generella biotopskyddet i miljöbalken, då den kan 
klassas som en allé av minst 5 träd på rad i ett i öv-
rigt öppet landskap. Kontakta länsstyrelsen i god tid 
före eventuella trädåtgärder, de gör en bedömning 
från fall till fall.  
Det sker hela tiden ett utbyte av arter mellan kyr-

kogården och dess omgivningar. Närmast till hands 
ligger de tomter och trädgårdar som finns i byn. 
Förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv är 

dock inte de bästa eftersom Tirups by omges av ett 
ständigt växlande åkerlandskap. Det finns inte 
många registrerade biologiskt värdefulla marker i 
området kring byn med ett växt- och djurliv som kan 
ha en ekologisk anknytning till kyrkogården. Kyrko-
gården ligger dock intill ett utpekat riksintresse för 
naturvården kallat Råån med omgivningar. Lite 
längre mot väster finns även riksintresseområdet för 
kulturmiljö som kallas Rååns dalgång. Närheten till 
vatten innebär att platsen är intressant för mängder 
av arter. Vattendrag fungerar både som livgivare och 
som spridningsvägar i landskapet.  
 
 
  

Lavar och mossor lever på ytor där andra arter har svårt 

att växa. Stenar och bark är ofta klädda med en mosaik 

av olika arter. Dessa lavar, bland annat färglav och 

kuddägglav, växer på en av stenarna i stödmuren fram-

för kyrkans entré. 
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Kulturreliktväxter 
Under senare år har växter som är starkt sammankopplade med 
människan, men som riskerar att försvinna, uppmärksammats 
extra. Det rör sig om arter som vi en gång har odlat och använt till 
husbehov.  
 
En del av dessa följeslagare blir vi aldrig av med som exempelvis 
kirskål. Andra finns det bara ett fåtal individer och populationer 
kvar av, nu som levande fornminnen. De sistnämnda finns ofta på 
kyrkogårdar, vid prästgårdar och andra äldre gårdar och löper stor 
risk att försvinna för gott med några oaktsamma spadtag eller 
efter en dusch med ogräsmedel. Hjärtstilla, äkta vallört, humle, 
murreva och gul nunneört är exempel på känsliga arter att hålla 
utkik efter. Kulturreliktväxter kan vara svåra att upptäcka. Rådet 
är att tänka en extra gång om du ser en växt som inte liknar nå-
gon annan och att fråga någon som kan känna till den.  
 
Kontakta gärna Nordiskt Genresurscenter vid SLU i Alnarp, som är 
en institution för bevarande och hållbart nyttjande av växter, hus-
djur och skog. De kan hjälpa till!  
 

Gul nunneört växer på en gravplats på Löderups kyrkogård.   Murreva växer på en gravplats på sankt Peters kloster kyrkogård. 
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Vårdkrav  

Riktlinjer för vård och underhåll  
Genom kartbilden till höger anges riktlinjerna för 
vård och underhåll av den nya kyrkogårdens kul-
turhistoriska värden.  
 
Obs! 
Större åtgärder såsom exempelvis omläggning 
av gångar, kvarter eller samt även ersättande av 
växtmaterial såsom buxbomshäckar och rygg-
häckar är tillståndspliktigt. Vid osäkerhet om en 
åtgärd är tillståndspliktig bör man samråda med 
länsstyrelsen. Vård- och underhållsplanen kan 
ses som ett planeringsunderlag för tillståndsan-
sökan i dessa fall.  
  

 
Områden med stor betydelse för kyrko-

gårdens karaktär 
I områden med stor betydelse för kyrkogårdens 
karaktär bör:   

• Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och 
yttre kringgärdning.  

• Kyrkogårdens huvudgångar, rygghäckar och 
yttre begränsningar såsom murar och staket 
bevaras.   

• Gravvårdarna bör i första hand bevaras på 
plats. Gravvårdar kan användas som huvud-
sten vid ny gravsättning.   

• Återlämnade gravplatser kan återtas genom 
att ny gravläggning anpassas till de befint-
liga förutsättningarna.  

 
 

 
Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser  
Dessa redovisas i bilaga 1.  

• Gravvårdarna ska stå kvar på gravplatserna 
så långt det är möjligt och dess livslängd 
förlängas om det går genom kvalificerad 
konservering och rengöring. Vid skötsel av 
gravplatserna hänvisas till denna vårdplans 
bilaga eller till kvalificerad yrkeskunnig för 
mer avancerade åtgärder.   

• Vårdåtgärder som inte kan karaktäriseras 
som normalt underhåll är tillståndspliktigt 
liksom flyttning eller borttagning av kultur-
historiskt värdefulla gravvårdar. 

• Märk gärna ut kulturhistoriskt intressanta 
gravplatser och vårdar som Kulturgravar.  

 
Områden eller element med höga kultur-
historiska värden  

Områden med högt kulturhistoriskt värde är särskilt 
känsliga för förändring eller företräder en unik hän-
delse/form/miljö eller liknande. På Tirups kyrko-
gård gäller detta kvarter A och D som bevarar en 
ålderdomlig struktur i gångsystem, gravplatser, grav-
vårdar och växtlighet. I dessa områden bör: 

• Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och 
yttre kringgärdning.   

• Kyrkogårdens huvudgångar, rygghäckar och 
yttre begränsningar såsom murar och staket 
bevaras.   
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• Gravvårdarna bör i första hand bevaras på 
plats. Gravvårdar kan också användas som 
huvudsten vid ny gravsättning.   

• Återlämnade gravplatser kan återtas genom 
att ny gravläggning anpassas till de befint-
liga förutsättningarna. 

 

Växtlighet 
• Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla grav-

platser och gångstråk bör förnyas vid behov 
med samma växtmaterial som det befintliga.  

• Äldre och unika växtsorter bör i första hand 
vårdas och få stå kvar på gravplatserna även se-
dan de har återlämnats. Äldre eller unika växter 
samt växter med biologiska kvaliter kan finnas 
på samtliga delar av kyrkogården. Vid behov 
kan de behöva flyttas och föryngras på annan 
plats på kyrkogården.  

• För bevarandet av äldre växter bör man infor-
mera nya gravrättsinnehavare om dess värde. 
Skötselavtal kan skrivas för bevarande av växt-
lighet på gravplatsen.  

• Kulturhistoriskt värdefull växtlighet bör identi-
fieras och skyltas/märkas eller markeras i sköt-
selplan för att underlätta vård- och underhållsåt-
gärder.  

• Var observant på udda växter som växer i kan-
ter, längs murar och intill stenar. Det kan vara en 
kulturreliktväxt, som kanske inte finns på någon 
annan plats. Låt plantan stå och rådfråga en bo-
taniker om vilken art det kan vara och om den 
kräver extra hänsyn. 

• Ängsvegetation bör skötas enligt anvisningar i 
bilaga Riktlinjer för vård och underhåll.  
 

Trädvård 
Trädvårdsplanen över Tirup kyrkogård väger sam-
man biologiska värden och kulturhistoriska aspekter 
med nödvändiga trädvårdsåtgärder. I Naturvårds-
verkets rapport Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda 
träd -Mål och åtgärder 2012-2016 finns det riktlinjer 
som är fortsatt relevanta för Svenska kyrkans arbete 
med värdefulla träd på kyrkogårdar och begrav-
ningsplatser. Dessa är följande:  
 
• Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyrko-

gårdar, gårdsmiljöer och på kyrkans mark i tä-
torter minskar inte på grund av avverkning när 
det finns alternativa skötselåtgärder som för-
länger trädens livslängd  

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

• Vid nyplantering av träd används de trädslag 
som är värdebärande och typiska i trakten.  

 
De särskilt skyddsvärda träden omfattar alla jätteträd 
som har en stamdiameter på mer än 1 m och mycket 
gamla träd, äldre än 140/200 år (beroende på 
trädslag) samt ihåliga träd med stamdiameter på mer 
än 40 cm. Länsstyrelsen har inventerat många kyr-
kogårdar i landet. De träd som hittills har 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 kräldjur som kan övervintra i 

frostfria lägen inne i murar bör renovering av 
kallmurar ske under juni till augusti. Man bör 
dock vara observant på eventuella häckande fåg-
lar i murarna under denna tid. Stäm av biotop-
skyddsbestämmelserna med länsstyrelsen. 

• Med hänsyn till fåglar och eventuella fladder-
möss bör åtgärder som berör träd och häckar 
endast utföras under september till och med no-
vember månad.  

• 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 som är ovanliga 
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. 

Yttre begränsningar 
• Muren söder om kyrkan har raserat och är 

i behov av restaurering då den förlorat sin 
funktion som stödmur. En sakkunnig bör 
titta på muren och ta fram ett åtgärdspro-
gram för en eventuell restaurering. Sten-
murar i anslutning till odlingsmark är enligt 
lag biotopskyddade, dispens från länssty-
relsen krävs innan åtgärder påbörjas. 

• En årlig besiktning av stödmuren rekom-
menderas, detta för att upptäcka eventuella 
skador på ett tidigt stadium.  

• Lägg tillbaka stenar som kryper ur eller 
kommit ur läge, innan det blir en stor 
skada. 

• Ryck försiktigt bort kraftigväxande gräs 
och lövuppslag i muren regelbundet. Låt 
mossa och sedumväxter vara kvar. 

• OBS! Lägg inte organiskt material som 
t.ex. röjningsavfall uppe på muren, då detta 
på sikt kan skada muren.  

• Eftersom att stödmuren ligger intill en 
åker, bör i samråd med lantbrukaren en 
sprutfri kantzon lämnas. Detta för att 
gynna den biologiska mångfalden i kyrko-
gårdens närområde. 

Grindar 
• Årlig översyn av järngrinden. Rostskydds-

behandling och ommålning görs vid be-
hov. 

Vägar och gångar 
• De singellagda gångarna på kyrkogården 

bör jämnas ut för att öka tillgänglighetsbe-
hoven. Gångarna ska ha en jämn yta med 
god packning. 

• Årlig översyn av gångarnas tillgänglighet.  
• Nytt grus bör vara naturfärgat. 

Gravplatser 
• Flera återlämnade gravplatserna är plante-

rade med gräs, detta för att underlätta sköt-
seln. En kulturhistorisk konsekvensanalys 
bör alltid föregå framtida förändringar likt 
dessa. Eventuella åtgärder kräver länsstyrel-
sens tillstånd.  

• Gravkvarteren har ändrat namn och om-
fattning. Kyrkogårdskartan bör vid ett till-
fälle uppdateras. 

Gravvårdar 
• De kulturhistoriskt värdefulla gravvårdarna 

ska få stå kvar på sina ursprungliga platser. 
På så sätt bevaras eventuella samband, 
främst i form av de familjeförhållanden, 
som kan finnas med de omgivande grav-
vårdarna.  

• Vårdarnas inskriptionstavlor eller framsi-
dor bör rengöras med varsamma metoder. 
Vid mycket lavpåväxt är det dock bättre att 
undvika rengöring då man annars riskerar 
att stenen förstörs. 

• I kvarter A och B norr om kyrkan, finns 
flera liggande och instabila gravvårdar. Sta-
biliteten på gravvårdarna bör kontrolleras 
enligt standardiserade anvisningar från Cen-
trala Gravvårdskommittén. Församlingen 
kan bugetera för att dubba om några per år.   

Byggnader 
• Underhåll bör ske kontinuerligt för att upp-

rätthålla en god teknisk standard. 

Planteringar 
• Planteringar och vintergröna buskar bör i 

första hand vårdas och stå kvar på gravplat-
serna även sedan de återlämnats. Komplet-
tera gärna med mer växtlighet för en rikare 
grönmiljö. Avsnittet Förslag på växter kan 
användas som inspiration 

Träd 
• Delar av en fullständig trädkrans med 

hamlade lindar omgärdar Tirups kyrko-
gård. Mot öster saknas det däremot en rad 
med träd. För att återskapa en fullständig 
trädkrans kan en trädrad återplanters längs 
den östra gränsen vid tillfälle.  

• På gamla fotografier syns flera småträd och 
sorgeträd på kyrkogården. Plantera gärna 
sorgeträd på gravplatser för att återuppta 
denna tradition.  

• Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åt-
gärder i trädvårdsplanen. Träden gås ige-
nom årligen och sköts vid behov för att 
varje enskilt träd skall kunna finnas på plat-
sen så länge som möjligt.  
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• Naturvårdsverkets målsättning för Svenska 
kyrkan är att arbeta med beskärning och 
stabilisering som metod för att bevara sär-
skilt skyddsvärda träd.  

• Samråd med länsstyrelsen innan större åt-
gärder i trädbeståndet utförs. Träd med bio-
topskydd har ett extra starkt skydd för att 
värna om känsliga arter. Dispens kan krävas. 

 

Djurliv 
• När ett gammalt träd till sist måste tas bort är 

det av stort värde för djurlivet om man sparar 
delar av stammen och lägger den i en perma-
nent vedsamling, en så kallad faunadepå. Depån 
fylls på någon enstaka gång men lämnas för öv-
rigt helt utan åtgärder för att förmultna under 
lång tid.  

• Många hålhäckande fåglar gynnas av att man 
sätter upp fågelholkar. Främst är det svartvit 
flugsnappare, talgoxe, blåmes, nötväcka och 
stare som accepterar en konstgjord boplats. 
Undvik att spika i träden, häng istället upp hol-
ken med plastklädd ståltråd kring en gren. An-
vänd holkar med plåtskydd kring ingångshålet. 
Tänk även på holkar för ugglor, tornfalkar, ladu-
svalor och fladdermöss om det finns plats. 

• Tidigt blommande träd och buskar har en avgö-
rande roll för humlor och bin under våren. Välj 
gärna lönn, körsbär, sälg och pil som blommar 
tidigt vid trädplantering. Växter som krokus, 
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.  

• Tänk på djurlivet när nya växtarrangemang pla-
neras på kyrkogården. Välj gärna buskar och 
träd som producerar bär, då de ger föda åt 
många fåglar. Rönn, oxel, hagtorn, aronia, ligus-
ter, oxbär, måbär och berberis är några bärande 
träd och buskar som kan göra skillnad för över-
levnaden. 

• Om det legat ris och löv en längre tid i en öppen 
kompost bör man vara försiktig under vår och 
sommar då den ska tömmas. Det kan finnas 
småfåglar, igelkottar och grod- och kräldjur i 
den.  

• En damm eller vatteninstallation skapar livsut-
rymme för många arter, inte minst fåglar, insek-
ter, grodor, vattensnäckor och salamandrar om 
den är väl utformad. Finns inte möjlighet till 
detta, kan man istället placera ut fat och andra 
vattentäta behållare som fylls på regelbundet.  

• Plantera gärna blommor som doftar och har 
klara färger, det gynnar fjärilar och andra nektar- 
och pollensökande insekter, Bra växter är exem-
pelvis kärleksört, rosenflockel, röd solhatt, fack-
elblomster, rosenspirea, lavendel, salvia, kungs-
mynta 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 sorternaoch ’Inge-
borg 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 varumärket 
Grönt kulturarv® har funnits i odling i Sverige 
sedan före 1940. De har lång odlingstradition, 
intressant kulturhistoria och bra odlingsegen-
skaper. Sorterna har samlats in inom Perenn-
uppropet som var  en landsomfattande inven-
tering av äldre prydnadsperenner och pågick 
mellan 2003 och 2010. Bakom uppropet stod 
Programmet för odlad mångfald, POM. Pe-
rennsorterna som säljs under varumärket 
Grönt kulturarv® är utvalda att bevaras i den 
svenska genbanken för vegetativt förökade 
växter. Sorterna finns att köpa i handelsträd-
gårdar 
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Målsättning och utveckling 
Kyrkogårdsförvaltningens egna planer och text.  
Svalövsbygdens pastorat har formulerat följande 
punkter för sitt målsättnings- och utvecklingsarbete 
på samtliga sina kyrkogårdar.  
 

• Förstärka kyrkogården som kulturmiljö 
genom att arbeta med att få fram poli-
cys/riktlinjer för vilka gravvår-
dar/gravplatser som pastoratet vill bevara. 
Hur dessa gravanordningar ska vårdas och 
utveckla ett informationssystem (QR-
system) som ökar tillgängligheten av in-
formation kring kulturbevarande gravplat-
ser och dess historia. Samt tillgängliggöra 
allmän information om pastoratets kyrko-
gårdar och säregna drag, historik och bety-
delse. Under slutet av 2016 beslutades det 
om att kulturminnesmärka fyra prästgrav-
vårdar i Billeberga och två gravar i Tirup. 
Gravarna markeras ut med ett kulturmin-
nesmärke.  

• Pastoratet vill arbeta för att gynna kyrko-
gårdens växt- och djurliv genom att arbeta 
för att bibehålla ett varierat växtbestånd, 
dels för djurlivet men även för gardering 
gentemot sjukdomar. Genom trädvårds-
planer kommer pastoratet att planera för 
kontinuerligt underhåll för att kunna skapa 
de bästa förutsättningarna för träden på 
kyrkogården. Men också genom att skapa 
”oaser” genom nya eller förändringar 
bland äldre planteringar.  

• För att förbättra tillgängligheten på våra 
kyrkogårdar vill vi förstärka belysningen på 
Svalövs kyrkogård längs med gången upp 

till redskapsboden, då den är mörk. Det 
vore också önskvärt med belysning vid 
askgravplatsen i Billeberga samt punktbe-
lysning vid kulturbevarande gravplatser 
och vid planteringar/träd för att skapa en 
större trygghetskänsla och vara av attrakt-
ionsvärde.  

• För att tillgodose behovet av begravningar 
för andra religioner har pastoratet avsett 
gravmark för muslimska begravningar på 
Svalövs kyrkogård. I nuläget finns det tre 
gravsatt inom området. En plan över om-
rådet, utformning av gravplatser och pas-
toratets rutiner vid muslimsk begravning 
finns inte, det måste upprättas.  

• Det finns i dagsläget inget behov av ut-
vidgning på någon av pastoratets kyrko-
gårdar för att tillgodose tillgången av grav-
platser de närmaste tio åren. En ny ask-
gravplats har anlagts på en befintlig åter-
lämnad gravplats på Svalövs kyrkogård. 
Genom att använda gravar i befintliga 
gravområden kan gravmark tas tillvara och 
återanvändas med fördel istället för nyan-
läggning på oanvänd mark. Kyrkogårds-
gruppen vill planera för askgravlunder i 
Billeberga, Tirup och Svalöv samt för ask-
gravplatser i Tirup på återlämnade grav-
platser i befintliga gravområden. I Svalöv 
ska den tidigare oanvända askgravplatsen 
slopas och urnfältet utökas, en plan för 
detta behövs.  

• Pastoratet måste få en rutin i arbetet med 
lösa/fallna stenar på kyrkogårdarna, då det 
är ett problem. På Billeberga, Tirups och 
Svalövs kyrkogård finns det flera gravvår-
dar placerade i gräs, vars gravplatser har 

slopats för att underlätta skötslen. Återigen 
behövs en bedömning för vilka gravvår-
dar/gravplatser som ska bevaras och hur 
de ska placeras för ett tilltalande uttryck.  

• Pastoratet önskar att tillgodo se möjlighet-
en till flertalet gravskick på kyrkogårdarna, 
tidigare nämnt i form av askgravplatser 
och askgravlundar.  
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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 
Se planritning på s. 44 

 
Kvarter & 
Gravplats 

Gravvård, beskrivning Inskriptioner Gravplats och växtlighet Värderingsbedömning  

Ti A 45-48 Tvådelad gravvård utförd i blan-
dade material. Livstenen är huggen 
i granit med en infälld inskriptions-
platta i marmor med nedsänkt text. 
Ovanför inskriptionsplattan sitter 
det en infälld biskviporslinrelief.  
 

Hustrun  
Elna Bondesson 
*19/2 1850  † 18/1 1875 
Elena Bondesson 
*4/9 1872 † 8/9 1940 
Ida Bondesson 
20/12 1874 †21/4 1965 

Gravplatsen omgärdas av buxbom och 
har ett ytskikt täckt med singel. Grav-
vården flankeras av två klotklippta tu-
jabuskar.  

Gravvården är rest under den senare delen av 
1800-talet, och har således en lång kontinuitet på 
kyrkogården. Gravvården har ett social- och 
samhällshistoriskt värde då den är rest över en 
kvinna som presenteras med titeln hustrun, och 
hennes två döttrar. Den gravlagda kvinnan, Elna 
dog endast 25 år gammal, knappt en månad efter 
den yngsta dotterns födsel. Troligtvis har hon 
gått bort i barnsäng, vilket tyvärr var ett vanligt 
livsöde. Gravplatsen har även ett lokalhisto-
riskt värde då de gravlagda sannolikt tillhör den 
välkända Bondesson-släkten med en lokal kopp-
ling till Svalövsbygden.  

Ti A 72 Gjutjärnskors med stjärndekor.  Handlaren Anders Larsson 
Född i Billeberga D 4/10 1809 
Död i Tarstad D 17/2 1870 
Ps. 432 
 

Gravplatsen omgärdas av buxbom och 
har ett ytskikt täckt med singel. Mitt 
framför vården infattas en mindre plan-
teringsyta av buxbom i en cirkelformat-
ion.  

Gravvården är rest under den senare delen av 
1800-talet, och har således en lång kontinuitet på 
kyrkogården. Titeln handlaren berättar om den 
gravlagdes sociala ställning i samhället vilket ger 
ett social- och samhällshistoriskt värde. 
Gjutna gravvårdar är de tidigaste och mest all-
mänt spridda spåren av svensk industrihistoria 
som bevarats på sin ursprungliga plats och har 
av den anledningen ett kulturhistoriskt värde 
och ett arkitektoniskt värde.  

Ti B 45 Gravkar i granit. Inskriptioner  bortvittrade.  Planteringsyta i mitten av gravkaret. 
Omges av grus och gräs.  

Gravvårdens inskriptioner är bortvittrade. 
Gravkaret är enligt kyrkogårdsgruppen tillverkad 
på Limhamns cementfabrik och tillskrivs ett 
konst- och hantverkshistoriskt värde. Gravkar 
som gravanordning restes vanligtvis över barn 
som avlidit i tidig ålder, men i detta fall är den 
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rest över en åbo hans hustru vilket är ett social- 
och samhällshistoriskt värde.   

Ti C 129-
133 

Kalkstensvård Lars Bondessons  
Familjegrav 

Gravplatsen saknar omgärdning och har 
ett ytskikt täckt av singel.  
Gravplatsen är märkt som kulturgrav.  

Gravplatsen har även ett lokalhistoriskt värde 
då de gravlagda tillhör den välkända Bondesson-
släkten i Svalövsbygden. 

Ti C 80-81 Högrest gravvård i diabas. Krönt 
av kors och aktrotier. 

Fröken 
Kristina Elina  
Lindberg 
*Tarstad 1869 
† Lunds lasarett 1913 
 
Nils ???? 
Lindberg 
*1874 †1976 

Gravplatsen omgärdas av ett smidessta-
ket med liljelika spjälor, staketet är fäst 
på en stenram. Gravplatsen har ett yt-
skikt av singel och inga planteringar.  

Den gravlagda kvinnan presenteras med en 
titeln fröken, och har ett social- och samhälls-
historiskt värde då fröken var en av de första 
tillåtna kvinnliga yrkestitlarna. Men också ett 
lokalhistoriskt värde då inskriptionerna ger oss 
information om hur den gravlagde föddes i 
Tarstad och avled på Lunds lasarett. Gravplat-
sen har ett kont- och hantverkshistoriskt 
värde som främst är knutet till det dekorativa 
järnstaketet.  

Ti C 40-41 Tredelad gravvård i mörkgrå granit 
eller diabas med en bruten topp. 
Dekor med kors och ekblad.  

Smedmästare 
P. Lindberg 
*28/1 1843 † 23/9 1919 
Hans hustru 
Anna Olsson 
*15/12 1833 † 20/12 1895 
Ps. 480 

Gravplatsen omgärdas av ett dekorativt 
smidesstaket, fäst på en stenram. Grav-
platsen har ett ytskikt av singel och inga 
planteringar. 

Den gravlagda mannen var en yrkesverksam 
smedmästare, som var ett vanligt förindustriellt 
yrke. Det ger vården ett social- och samhälls-
historiskt värde. Gravvården omgärdas pas-
sande nog av ett vackert smidesstaket med ett 
högt konst- och hantverkshistoriskt värde, 
omgärdar smedmästare P. Lindberg har med 
stor sannolikt smidet staketet själv, eftersom att 
han dog 15 år efter hustrun Anna. 

Ti C 116 Liten tvådelad gravvård. Mörkgrå 
livsten i granit eller diabas på en 
röd granit sockel. 

Trotjenarinnan 
Nilla Troedsdotter 
Född D. 33/5 1826 
I Glimåkra 
Död D. 21/12 1909 
På Brinkagården 

Gravplatsen omgärdas av buxbom och 
har ett ytskikt täckt med singel. Ingen 
ytterligare växtlighet eller planteringar. 

Gravvården har främst ett samhälls- och soci-
alhistoriskt värde eftersom att den är rest över 
en ogift kvinna, som var yrkesverksam som 
trotjänarinna. Gravvården har också ett lokalhi-
storiskt värde eftersom att inskriptionerna ger 
oss information om den gravlagdes födelse- och 
dödsort.  

Ti D 72-76 Liten naturromantisk gravvård med 
naturrealistisk växtornamentik. 
Livsten huggen i sandsten, med 
krönt kors och infälld inskriptions-
platta av marmor. Symbol med två 

Hemmansegare 
Christian Calmer 
Född i Billberga D. 22 aug 1792 
Död i Tarstad D. 15 nov 1852 
Och dess hustru 

Gravplatsen omgärdas av buxbom och 
har ett ytskikt täckt med singel. Ingen 
ytterligare växtlighet eller planteringar. 

Gravvården är rest under 1850-talet, och har 
således en lång kontinuitet på kyrkogården, och 
härmed ett Åldersvärde. Titeln hemmansägare 
berättar om de gravlagdas sociala ställning i 
samhället vilket ger ett social- och samhällshi-
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händer som fattar varandra i bi-
skviporslin ovanför inskriptions-
plattan.  

Karna Wifvesdotter 
Född i Felestad D. 15 jan 1809 
Död i Tarstad D. 1 nov 1866 
Deras barn 
Johan och Assar 

storiskt värde. Gravplatsen har dessutom ett 
konst- och hantverkshistoriskt värde som 
främst är knutet till livstenens detaljrika skulpte-
rade bladverk av ekblad och ekollon.  

Ti D 44-49 Gravvård huggen i sand- eller kalk-
sten i nygotisk stil. Livsten med en 
spetsbågig form som avslutas med 
en fransk lilja. Nedsänkt text.  

Lantbrukaren 
Nils Eriksson 
Född i Tirup D. 21/2 1794 
Död Derstädes D 26/5 1879 
Samt dess hustru 
Elsa Jacobsdotter 
??? 

Gravplatsen omgärdas av buxbom och 
har ett ytskikt täckt med singel. Ingen 
ytterligare växtlighet eller planteringar. 

Gravvården är rest under den senare delen av 
1800-talet, och har således en lång kontinuitet på 
kyrkogården. Titeln lantbrukare berättar om de 
gravlagdas sociala ställning i samhället vilket ger 
ett social- och samhällshistoriskt värde. 
Gravvården visar en hög hantverksskicklighet 
och härmed ett konst- och hantverkshisto-
riskt värde.  

Ti D 50-54 Tredelad gravvård utförd i blan-
dade material. Livstenen är huggen 
i granit med en infälld inskriptions-
platta i marmor med nedsänkt text. 
Ovanför och nedanför inskript-
ionsplattan sitter det infällda bi-
skviporslinreliefer.  

Folkskoleläraren  
N. Malmström 
*14/3 1853 † 1/9 1941 
Hustrur 
Kerstin Persson 
*9/7 1853 †23/7 1879 
Elna Persson 
*23/10 1851 † 21/1 1893 
Son 
Nils Peter 
*8/7 1877 † 21/10 1889 

Gravplatsen omgärdas av buxbom och 
har ett ytskikt täckt med singel. Mitt 
framför vården infattas fyra mindre 
planteringsytor av buxbom i cirkelform-
ationer. I en av dess växer lavendel.  

Titeln folkskoleläraren berättar om de gravlag-
das sociala ställning i samhället vilket ger ett 
social- och samhällshistoriskt värde. Grav-
platsen med cirkelformade buxbomshäckar och 
den detaljrika gravvården har härmed ett arki-
tektoniskt värde och ett konst- och hant-
verkshistoriskt värde.  

Ti D 150 Skånsk kalkstensvård Oläsliga inskriptioner Gravplatsen omgärdas av buxbom och 
har ett ytskikt täckt med singel. Ingen 
ytterligare växtlighet eller planteringar. 

Skånska kalkstensvårdar var den vanligaste stele-
typen på skånska kyrkogårdar mellan 1810-1860-
talet och har ett kulturhistoriskt värde. Grav-
vården visar en hög hantverksskicklighet med 
uthuggen inskription och dekor och har härmed 
ett konst- och hantverkshistoriskt värde. 
Inskriptionerna är oläsliga pga. Vittring, men det 
är högst troligt att vården är rest innan 1850, 
vilket ger den ett åldersvärde.  
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Ti A 45-48 Ti A 72 Ti B 45 Ti C 129-133 Ti C 80-81 

Ti C 40-41 Ti C 116 Ti D 72-76 Ti D 44-49 Ti D 50-54 Ti D 150 
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Tirup kyrkogård med kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- 
och vårdar utmarkerade.  
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Regionmuseets E-rapportserie 2018 
Kulturmiljö 

 
1. Eppingska lusthuset, Helsingborg, AM, Anna Rabow, 2016-2017 
2. Billeberga kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
3. Tirup kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
4. Svalöv kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 

 
 

 

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 



 

 



gulkantad dagglav Physconia enteroxantha Tirups kyrka, kyrkogården 6201445 1327538 toppkapat träd av lind trädkrans på kyrkogård Tony Svensson

blågrå mjöllav Lepraria incana Tirups kyrka, kyrkogården 6201445 1327538 toppkapat träd av lind trädkrans på kyrkogård Tony Svensson

vägglav Xanthoria parietina Tirups kyrka, kyrkogården 6201445 1327538 toppkapat träd av lind trädkrans på kyrkogård Tony Svensson

liten skivlav Amandinea punctata Tirups kyrka, kyrkogården 6201445 1327538 toppkapat träd av lind trädkrans på kyrkogård Tony Svensson

mångfruktig vägglav Xanthoria polycarpa Tirups kyrka, kyrkogården 6201445 1327538 toppkapat träd av lind trädkrans på kyrkogård Tony Svensson

kranslav Phaeophyscia orbicularis Tirups kyrka, kyrkogården 6201445 1327538 toppkapat träd av lind trädkrans på kyrkogård Tony Svensson

hjälmrosettlav Physcia adscendens Tirups kyrka, kyrkogården 6201445 1327538 toppkapat träd av lind trädkrans på kyrkogård Tony Svensson

flikig sköldlav Melanohalea laciniatula Tirups kyrka, kyrkogården 6201445 1327538 NR 5 toppkapat träd av lind trädkrans på kyrkogård Tony Svensson

mjölkantlav Lecanora expallens Tirups kyrka, kyrkogården 6201445 1327538 toppkapat träd av lind trädkrans på kyrkogård Tony Svensson

blyorangelav Caloplaca chlorina Tirups kyrka, kyrkogården 6201445 1327538 toppkapat träd av lind trädkrans på kyrkogård Tony Svensson

blemlav Phlyctis argena Tirups kyrka, kyrkogården 6201445 1327538 toppkapat träd av lind trädkrans på kyrkogård Tony Svensson

groporangelav Caloplaca obscurella Tirups kyrka, kyrkogården 6201445 1327538 på många träd toppkapat träd av lind trädkrans på kyrkogård Tony Svensson

alléskruvmossa Syntrichia virescens Tirups kyrka, kyrkogården 6201445 1327538 toppkapat träd av lind trädkrans på kyrkogård Tony Svensson

skogshättemossa Orthotrichum stramineum Tirups kyrka, kyrkogården 6201445 1327538 toppkapat träd av lind trädkrans på kyrkogård Tony Svensson

Bilaga 2. Artfynd Tirup kyrkogård 2017-05-12


