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Inledning 
Vård- och underhållsplan för Svalöv kyrkogård är 
utförd av Regionmuseet Kristianstad/Lands-
antikvarien i Skåne på uppdrag av Svalövsbygdens 
pastorat. Fältarbetet utfördes under våren, hösten och 
vintern 2017/2018. Inventering samt rapportskriv-
ning har utförts av antikvarie Rebecca Olsson och 
biologerna Åsa Jakobsson och Tony Svensson. Kyr-
kogården skyddas enligt KML 4 kap som kyrkogård 
invigd före 1940. Vård- och underhållplanen har ut-
formats i enlighet med Kulturmiljölagen och de före-
skrifter som finns för 4 kapitlet samt gällande direktiv 
från Lund stift och Länsstyrelsen i Skåne. 

Bakgrund 
År 2012 utkom föreskrifter till Kulturmiljölagen 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 kulturmiljölagen 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 pastoratet 
som länsstyrelsen underlättas. 

 
Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Svalöv kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Svalöv 23:1 
Socken  Svalöv socken 
Kommun  Svalövs kommun 
Fastighetsförvaltare Svalövsbygdens pastorat  
Areal  25100 m² 
 
Svalövs kyrkogård består av en äldre och en yngre del med totalt 2326 gravplatser, 
varav 2229 kistgravplatser och 16 askgravplatser. 260 av dessa är återlämnade grav-
platser. På den gamla kyrkogården ligger en minneslund.  

Svalövs kommun, med den geografiska sockengränsen 
för Svalöv 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, framför allt kyrkogårds-
arkivet vid kyrkogårdsförvaltningen samt annan 
tillgänglig litteratur, kartor och ritningsmaterial.  
Nulägesbeskrivningen av kyrkogården omfattar fas-
tigheten Svalövs kyrkogård med kyrkogårdmur, sta-
ket och yttre häckar. I detta område har byggnader, 
gångsystem, gravkvarter, 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 Svalövs kyrkogård är framta-
gen av biolog Åsa Jakobsson i samarbete med en 
arborist från Helgessons TrädTjänstAB.  

Översiktskarta över Svalövs gamla och nya kyrkogård med dagens avgränsningar utmarkerat i rött. Lantmäteriet.  
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Svalöv socken ligger i Rönnebergs härad, på 
den uppodlade slätten öster om Landskrona. 
Socknen ingår i Svalövs kommun och består 
av orterna Axelvold och Källstorp samt hu-
vuddelen av Svalövs tätort och kyrkby. Hi-
storiskt har Svalövs by varit uppdelad i en 
nordlig och en sydlig del. Idag är Svalöv en 
sammanhängande tätort som omges av 
fullåkersbygd, där utsädesföreningen och 
Svalövs lantbruksskola har haft och har en 
stark betydelse för ortens framväxt. 
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Lagskydd för kultur- och naturmiljö 
 
KULTURMILJÖLAG(1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagen 
4 kap (11-14§§) såsom kyrkligt kulturminne. 
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begrav-
ningsplatser tillkomna före 1940 får inte på 
något väsentligt sätt ändras utan tillstånd 
från länsstyrelsen. Detta gäller även vissa 
yngre kyrkobyggnader och begravningsplat-
ser 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 byggnader, murar, portaler eller 
andra fasta anordningar samt större föränd-
ring av plantering, trädbestånd och belägg-
ning av gångar. Till fast anordning hör murar, 
portaler, fasta hägnader, staket, häckar, träd, 
dammar samt enskilda gravplatser av kultur-
historiskt värde som tillfallit upplåtaren. En-
skilda gravanordningar såsom gravvårdar, 
staket eller stenramar utgör en del av kyrko-
gårdens helhet och karaktär. Länsstyrelsen 
ger besked om vad som behöver tillstånds-
prövas. 
Den gamla kyrkogården ligger inom fornläm-
ningsområde benämnt Svalöv 36:1 och 
skyddas enligt Kulturmiljölagens 2 kap. Forn-
lämningen omfattar Kvistoftas gamla bytomt 
utsträckning. Områdets utbredning kan ses 
på karta sida 10. Inom den äldre bytomten är 
alla ingrepp i mark, utöver den normala grav-

grävningen tillståndspliktiga då de kan beröra 
under mark dolda fornlämningar. Eventuella 
fynd av fornlämningar måste rapporteras till 
länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan lämna mer 
information om gällande regelverk. 
 
PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och bygg-
nader skyddas även i PBL. En byggnad som 
är särskilt värdefull ur kulturhistorisk syn-
punkt får inte förvanskas och ska underhål-
las så att de särskilda värdena bevaras. Änd-
ring och flyttning av en kulturhistoriskt vär-
defull byggnad ska utföras varsamt med 
hänsyn till dessa värden och byggnadens 
karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges till 
byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras 
på grund av byggnadens eller bebyggelsens 
kulturhistoriska värde. Planläggning och 
bygglov handläggs av kommunen och ska 
ske med hänsyn till byggnadens kulturhisto-
riska värden. De kulturhistoriska värdena ska 
säkerställas genom skydd i detaljplan eller 
områdesbestämmelse.  
    I detaljplan eller områdesbestämmelse kan 
byggnader skyddas mot rivning samt mot 
förvanskning så att dess karaktärsdrag beva-
ras. Byggnader men även träd och andra 
landskapselement kan vara skyddade i plan.  
 
MILJÖBALKEN (1998:808) 
Riksintressen regleras genom Miljöbalken. 
Riksintresse finns för att skydda och värna 
om att Sveriges mark, vatten och fysiska 

miljö används på ett långsiktligt och hållbart 
sätt. Områden som är utsedda som riksin-
tresse för kulturmiljövården ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada kulturmil-
jön. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
kan behövas för att klargöra hur planerade 
åtgärder påverkar kulturmiljön.  
 
Alléer på kyrkogårdar, det vill säga trädrader 
om minst fem lövträd, omfattas i de flesta 
fall av biotopskyddsbestämmelserna i miljö-
balkens 7 kap (11§). Bestämmelserna gäller 
alléer utmed vägar, tidigare vägar och även 
alléer som finns i ett övrigt 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 områdesskydd 
enligt miljöbalken sägs det att även en gång-
väg i vissa fall kan betraktas som väg. 
 
I de fall där det finns fridlysta arter på kyrko-
gården gäller Artskyddsförordningen (2007: 
845) Förordningen omfattar dels de arter 
som skyddas enligt EU:s fågeldirektiv och 
habitatdirektiv, dels vissa andra vilt levande 
arter som är hotade i Sverige. Fladdermöss 
är en djurgrupp som är vanlig på kyrkogår-
dar. Alla arter fladdermöss är fridlysta i Sve-
rige. 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Landskapet söder och öster om den nya och den 
gamla kyrkogården i Svalöv är ett exploaterat om-
råde med yngre villabebyggelse där det finns regi-
strerade boplatslämningar från sten- och bronsål-
dern samt lämningar efter yngre och by- och gårds-
tomter.  

I Svalöv uppfördes det en kyrka på 1100-talet 
som revs 1877. Den gamla kyrkans grundplan finns 
markerad på den gamla kyrkogården som idag an-
vänds som minneslund.  Både den gamla kyrkan och 
den gamla kyrkogården finns registrerade i fornmin-
nesregistret. Svalövs gamla kyrka och kyrkogård 
ligger dessutom inom avgränsningarna för fornläm-
ningen Svalöv 36:1, som är registrerad som ”Svalövs 
gamla bytomt”.   

Den nya kyrkan och kyrkogården i Svalöv ligger 
inte inom avgränsningarna för någon registrerad 
fornlämning i fornminnesregistret.  

I början av 1800-talet var Svalöv uppdelad i två 
delar, norra och södra Svalöv. Svalövs södra del 
växte fram som ett stationssamhälle vid Malmö-
Billesholms Järnväg som invigdes 1886. Samhället 
expanderade och växte successivt ihop med Svalövs 
norra del och Felestads kyrkby i sydväst. Runt om-
kring samhället ligger det flera utspridda gårdar som 
har flyttat ut ur byn i samband med laga skifte.  
  

De blåmarkerade ytorna i kartbilden avbildar kända forn- och kulturlämningar.  Fornsök, Riksantikvarieämbetet. 
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Kyrkans historik  
Den gamla kyrkan 
Under 1100-talet, troligtvis mellan 1150 och 1175 
uppfördes en stenkyrka i Svalöv. Kyrkan var upp-
byggd i romansk stil med långhus, kor och absid. 
Kyrkan saknade torn, istället fanns en fristående 
klockstapel uppförd av trä i det sydvästra hörnet av 
kyrkogården.  

På ett bevarat fotografi över kyrkans exteriör 
syns ett vapenhus mot söder som sannolikt har upp-
förts vid ett senare skede, sannolikt under 1400-talet.   

Under 1700-talet beskrivs kyrkan i Svalöv som en 
bristfällig byggnad i ett dåligt skick. Kyrkan rustades 
upp vid flera tillfällen och förseddes bland annat 
med ett nytt tak och ny interiör.  

I samband med den kraftiga befolkningsökning-
en under 1800-talet växte behovet av en större kyrka 
i socknen fram. Den medeltida kyrkan med sina 180 
sittplatser var inte tillräckligt stor för den växande 
socknen, med då nära 1100 sockenbor. Den gamla 
kyrkan konstaterades vara i så pass dåligt skick att en 
upprutning inte var nog, och en nybyggnation fast-
ställdes.  1877 revs den medeltida kyrkan i Svalöv 
och materialet återanvändes vid uppbyggnaden av 
den nya kyrkan.  

 
  

Fotografi på den gamla kyrkan i Svalöv, taget från 
söder. Okänt datum och fotograf. Bildkälla: Svalövs 

historia del 2, Erik Forslid.  

Interiör från den gamla kyrkan i Svalöv. Okänt 
datum och fotograf. Bildkälla: Svalövs historia 
del 2, Erik Forslid. 

Den gamla kyrkans grundplan finns markerat på den gamla 
kyrkogården. Fotografiet är taget från sydväst. 
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Den nya kyrkan 
1877 revs den gamla kyrkan i Svalöv och en ny kyr-
kobyggnad uppfördes på en ny plats, denna gång 
söder om vägen mot Munkagårda. Den nya kyrkan 
är byggd med ett långhus, kor, absid och ett torn i 
väster. I tornet finns det ett förrum som tidigare 
tjänat som vapenhus. Kyrkan är uppbyggd delvis av 
återanvänt material från den gamla kyrkan, och är 
klädd med lokalt gult Svalövstegel. Den nya kyrkan 
invigdes 1878. Inga större förändringar har skett 
sedan uppförandet.  

Ovan till höger: Den nya kyrkan i Svalöv, okänt da-
tum. Bildkälla: Kringla. 

Nedan till höger: Den nya kyrkan, vykort i färg från 
okänt datum. Bildkälla: Regionmuseets arkiv.  

Nedan till vänster: Den nya kyrkan 1976. Bildkälla: 
Carlotta, Kulturen i Lund.  
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Kyrkogårdens historisk 
Den gamla kyrkogården 
Det finns få källor som beskriver den medeltida 
kyrkan och dess kyrkogård. Kyrkan och kyrkogården 
finns av okända anledningar inte utritade i de geo-
metriska avmätningarna från 1700-talet.   

Det är först under 1800-talet som den gamla 
kyrkan och kyrkogården syns i kartmaterial och på 
fotografier. På den Skånska rekognoseringskartan 
från 1812-1820 kan man avläsa kyrkans placering i 
landskapet utan närmare detalj. Vid perioden som 
kartan upprättades var Svalöv uppdelad i två delar, 
norra och södra Svalöv. Kyrkan låg i norra Svalöv, i 
utkanten av byn intill ett vägskäl. 

På ett bevarat fotografi över kyrkans exteriör 
syns delar av kyrkogården söder om kyrkan. På fo-
tografiet syns en gran, delar av en kallmur i förgrun-

den och en rest gravvård med raka kanter och en 
bruten topp (se bild på s.11). 

I samband med att Svalöv genomgick laga skifte 
1834 mätte lantmätare upp byn och värderade all 
jord, vilket resulterade i en detaljerad karta över 
Svalövs inägomark.  På laga skiftes karta redovisas 
den medeltida kyrkan och dess kyrkogård. Kyrko-
gården har en rektangulär utformning, vars avgräns-
ning överlappas av ett mindre gathus samt en större 
ekonomibyggnad som tillhör den närliggande gården 
öster om kyrkogården. Innan skiftesreformerna 
bestod norra Svalöv av flera kringbyggda gårdar som 
låg tätt intill varandra i en sammansvetsad bykärna. 
Men under laga skifte kom även bebyggelsestruk-
turen i byn att förändras, detta eftersom att flera 
gårdar blev beordrade med utflyttningstvång. En 
teori är att man har planerat att utvidga kyrkogården 

i samband med laga skifte, på mark från en gård som 
beordrats med utflyttning. Idag återfinns en hus-
grund innanför den gamla kyrkogårdens omgärd-
ningar, som vittnar om att kyrkogården utvidgades 
på den tidigare gårdstomten. Även kyrkogårdens 
mur har ett avvikande utseende i det sydöstra hör-
net, vilket kan vara väggar från den utflyttade eko-
nomibyggnaden som helt enkelt har fått stå kvar och 
tjäna som mur när resterande delar av byggnaden 
har rivits och flyttats till en ny plats.  

I samband med en hemmansklyvning i norra 
Svalöv 1872 upprättade lantmätare en karta som 
visar hur huvuddelen av gårdarna i byn flyttades ut i 
samband med laga skifte.  

På den häradsekonomiska kartan från 1910-1915 
omgärdas den gamla kyrkogården av en trädkrans.  

Skånska rekognoseringskartan, 1812-1820. Svalöv är 
uppdelad två delar, norra och södra Svalöv.  

Laga skifte, 1834. Den gamla kyrkogården har utvidgats på 
mark som tidigare har tillhört en gård. 

Hemmansklyvning, 1872. Kartbilden visar hur huvuddelen 
av gårdarna i byn flyttades ut under laga skifte.  
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Den nya kyrkogården 
Den nya kyrkogården som anlades kring den nya 
kyrkan i Svalöv var betydligt större än den gamla. 
Detta eftersom att befolkningen i socknen hade 
ökat drastiskt under 1800-talet och var i behov av 
en stor och rymlig kyrkogård.   

Den häradsekonomiska kartan från 1910-1915 är 
den första kartan som redovisar den nya kyrkogår-
den i Svalöv. Både den gamla och den nya kyrkogår-
den finns utritade i kartbilden. Den nya kyrkogården 
har en rektangulär utformning, med en något större 
omfattning söder om kyrkan vid perioden då kartan 
konstruerades. Kyrkogården omgärdas av en tillsy-
nes fullständig trädkrans med en entré i östlig rikt-
ning. En väg leder upp mot kyrkans absid från en-

trén i öst. Mellan den gamla kyrkogården och präst-
gårdstomten går en väg som inte återfinns idag.  

På ett flygfoto från 1935 kan man se hur den nya 
kyrkogårdens äldsta del omgärdas av en högväxt 
trädkrans som förmodligen planterades i samband 
med att den nya kyrkan invigdes på 1870-talet (se 
bild på s. 17). Man kan ana att kyrkogården har ut-
vidgats mot söder.  

På flygfotot från 1940 syns det tydligt hur den 
nya kyrkogården har utvidgats mot söder och hur 
detta område omgärdas av en betydligt yngre träd-
krans än den äldsta delen närmast kyrkan. Området 
väster om den nya kyrkogården är åkermark.     

På den ekonomiska kartan från 1969 har den nya 
kyrkogården utvidgats ännu en gång, denna gång i 
västlig riktning. Den senaste utvidgningens norra del 
har gångsystem och kvarter medan den södra delen 

består av en öppen gräsyta. Kyrkogårdens omfatt-
ning är idag den samma som 1969.  

På nästkommande sida redovisas kyrkogårdens 
olika utvidgningar. Kartbilden grundar sig på studier 
av det historiska kartmaterialet över kyrkan och kyr-
kogården.   
  

Häradsekonomiska kartan, 1910-1915. Visar den äldsta 
delen av Svalövs nya kyrkogård.  

Flygfoto, 1940.  Den nya kyrkogården har utvidgats söder 
om kyrkan.  

Ekonomisk karta 1969, samtliga utvidgningarna av den 
nya kyrkogården går att utläsa i kartbilden. 
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Flygfoto 1935, taget från söder. Fotografiet visar hur en högväxt trädkrans omger den gamla kyrkogården och den nya kyrkogårdens äldsta del. 
Raka singellagda gångar, stora omgärdade gravplatser och vintergröna buskar. Bildkälla: Carlotta, Kulturen i Lund.            
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Beskrivning av kyrkogården 
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Svalövs gamla kyrkogård, som idag används som minneslund.  
Originalkarta: Svalövsbygdens pastorat.  
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Svalövs nya kyrkogård. 
Originalkarta: Svalövsbygdens pastorat.  



 

20 |Svalöv kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 

Omgivningar 
Den gamla och den nya kyrkogården ligger på ömse 
sidor om ett vägskäl i den norra delen av tätorten 
Svalöv. Det omgivande landskapet består till en stor 
del av öppna fält, större gårdsanläggningar, en an-
lagd sjö och modern villabebyggelse.  

Norr om den nya kyrkogården och väster om 
den gamla kyrkogården ligger prästgården med om-
givande trädgård som rymmer både kyrkoherdebo-
stad, personalutrymme och församlingskontor. Ös-
ter om den nya kyrkogården och söder om den 
gamla kyrkogården ligger det en förskola utmed 
bleckblåsaregatan där trafiken bitvis är påtaglig av 
hämtande föräldrar och leveransbilar. Söder om den 
nya kyrkogården växer det fram ett nytt villaområde.  

Kyrkogårdens yttre begränsning  
Två olika sorters murar omgärdar den gamla kyrko-
gården. Huvuddelen omgärdas av en kallmurad 
stenmur som övergår i en högre avtäckt bruksmur i 
den sydöstra delen av kyrkogården. Bruksmurens 
nedersta del är en möjlig murad vägg från en tidigare 
ekonomibyggnad (läs mer på s.12-13) som är upp-
byggd av natursten med skiftande bruksfogar. Mu-
rens övre skikt består av rött fasadtegel som avtäcks 
av tre rader enkupigt rött taktagel. 

Den nya kyrkogårdens äldsta del omgärdas i 
nord- och östligriktning av ett svartmålat gjutjärnsta-
ket i enkel utformning av fyrkantsjärn. Staketet sitter 
fast på stolpar av gult tegel med pyramidformat krön 
i huggen granit. De senare utvidgningarna av kyrko-
gården i syd- och västligriktning omgärdas av aven-
bokhäck i samtliga väderstreck.  

Delar av en fullständig trädkrans omgärdar den 
gamla kyrkogården och den nya kyrkogården.  

Kallmur som delvis omgärdar den gamla kyrkogården. Svartmålat järnstaket mellan stolpar av gult tegel med en pyramidformad granittopp omgär-
dar delvis den nya kyrkogården.  

Bruksmur med avtäckande tegel i det sydvästra 
hörnet på den gamla kyrkogården. 
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Grindar och ingångar 
Den gamla kyrkogården har två ingångar, en mot 
söder med en dubbelgrind och en mot Prästgården i 
väst med en enkelgrind. Båda grindarna är konstrue-
rade av svartmålade gjutjärn som överlappas och 
bildar ett korsmönster. Grindarna sitter fast på put-
sade stolpar med lutande avslut avtäckt med fyra 
rader enkupigt rött taktegel.  

Den nya kyrkogården har fyra ingångar, varav två 
med grind och två utan grind. Norr och öster om 
kyrkan finns det dubbelgrindar av svartmålat gjutjärn 
med en övre och en undre bård av kryss- och blom-
dekor. Grindstolparna är konstruerade i gult tegel 
med pyramidformat krön i huggen granit De två 
andra ingångarna utgörs av öppningar i den omgär-
dade avenbokhäcken i anslutning till parkeringsplat-
sen nordväst om den nya kyrkogården. 
 

Gångar och strukturer 
På den gamla kyrkogården finns ett mindre omfat-
tande gångsystem belagt med singel som leder från 
huvudingången i söder upp mot den gamla kyrkans 
utmarkerade vapenhus och vidare upp mot minne-
lunden.  

På den nya kyrkogården finns det ett omfattande 
gångsystem där samtliga gångar är belagda med 
singel. Norr om kyrkan finns det en oval gräsyta 
som används för att visa upp blomsterarrangemang 
efter begravningsakter. På hela den nya kyrkogården 
förekommer det mycket högväxta vintergröna växter 
och flera en- och tvåsidiga alléer av både barr- och 
lövträd.  

Belysning och servicestationer 
På den gamla kyrkogården finns det belysning längs 
med den singellagda gångstigen. Lamporna på den 
gamla kyrkogården är låga svartmålade stolpar med 

runda lykthus. På den gamla kyrkogården finns det 
tillgång till vatten och vaser i anslutning till min-
neslunden.  

Den nya kyrkogårdens äldsta del närmast kyrkan 
är väl upplyst av lampor på svarta stolpar med fyr-
kantigt lykthus. Spotlights lyser upp området kring 
redskapsboden. På den nya kyrkogården finns det ett 
flertal service- och vattenstationer med en god 
spridning över hela kyrkogården. Källsortering finns 
intill redskapsboden och toaletten på den nya kyrko-
gården.  
 
  

Dubbelgrind på den nya kyrkogården. Dubbelgrind på den gamla kyrkogården.  Buxbomsomgärdningar och vintergröna växter på den 
nya kyrkogården.   
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Parkeringsplatser 
Nordväst om den nya kyrkogården ligger en grusad 
plan med parkeringsplatser som används gemensamt 
för den gamla och den nya kyrkogården.  

Byggnader  
Väster om den nya kyrkan ligger ett gravkapell av 
gult tegel på en gjuten grund med ett sadeltak. Ka-
pellet har en dubbeldörr i trä mot på den norra 
kortsidan, tre rundbågefönster på respektive lång-
sida samt ett runt fönster med målade glas på den 
södra kortsidan.  

Centralt på den nya kyrkogården ligger det en 
grönmålad redskapsbod som är uppbyggd i olika 
material med ett platt plåttak. I boden återfinns det 
även en toalett med utedass standard. Boden omges 
av en grusad plan.  
  

Byggnader och bänkar på den nya kyrkogården i Svalöv.   
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Träd 
Trädbeståndet på den gamla och den nya kyrko-

gården omfattar 158 träd och en stor del av dessa 
ingår antingen i trädkransen eller i alléer. Huvudde-
len av träden, drygt två tredjedelar, är i medelåldern. 
Övriga träd utgörs av ungefär samma antal unga och 
äldre träd. För närmare detaljer se Trädvårdsplanen. 

På den gamla kyrkogården är en hästkastanj pla-
cerad utmed södra sidan, vid entrén. Längs den 
västra sidan av den gamla kyrkogården finns det en 
rad med fyra tysklönnar. Norra sidan kantas av fem 
lindar. Vid östra sidan av den gamla kyrkogården 
står en tättstående grupp av fem högväxta lindar. 
Öster om den gamla kyrkans grundplan står det en 
tysklönn och fyra hästkastanjer i nordsydlig riktning. 
De äldre träd som står längs tomtens yttre gränser är 
troligen en rest av en gammal trädkrans som finns 
att studera i historiskt källmaterial. 

Den nya kyrkogårdens trädkrans startar med två 
tysklönnar vid det nordöstra hörnet. Vidare följer tre 
skogslönnar. Längs den östra sidan finns 16 oxlar. 
Längs södra sidan står sju skogslönnar, en lind, samt 
10 tätt stående vårtbjörkar. Från sydvästra hörnet av 
kyrkogården fortsätter trädkransen längs västra sidan 
med 20 vårtbjörkar. Utmed norra sidan står sju 
knuthamlade lindar. Direkt väster om entrén vid 
kyrkporten finns två friväxande lindar. Vid norra 
entrén finns två friväxande hästkastanjer. I nord-
västra delen av kyrkogården bildar 10 knuthamlade 
lindar en cirkulär formation kring en grusplan. Fyra 
knuthamlade lindar står på rad i nordsydlig riktning i 
gränsen mellan den västra delen av kyrkogården och 
östra delen där kyrkan står. Fem knuthamlade lindar 
finns, också på rad, i västöstlig riktning väster om 
bårhuset. Längs grusgången i kvarter 9 fram till 

grusplanen i den nordvästra delen av kyrkogården 
löper en dubbelsidig allé av åtta hängcypresser. Sö-
derut från grusplanen kantas grusgången i kvarter 11 
av en allé om 19 hängcypresser. I kvarter 14 i syd-
västra delen av kyrkogården står två lindar utplace-
rade. En grupp om fyra rönnar står norr om de förra 
i kvarter 12. I nordvästra hörnet av kvarter 8 finns 
en solitär vårtbjörk. I norra kanten av kvarter 6 bil-
dar sex tysklönnar en ensidig allé utmed grusgången. 
I kvarter 3 står en mindre grupp av tre vårtbjörkar, 
plus en solitär björk söder om gruppen samt ett ungt 
tulpanträd. I kvarter 1 bildar fyra tysklönnar dubbla 
par utmed grusgången mellan östra entrén och kyr-
kan. Söder om kyrkan, i kvarter 5, finns det en häng-
ask. 
  

Knuthamlade lindar.    

Björkar mot väster. 



 

24 |Svalöv kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 

Häckar 
Den enda häckplanteringen på den gamla kyrkogår-
den är en låg buxbomshäck kring tre sidor om min-
nesplatsen på minneslunden. 

Den nya kyrkogården har ett omfattande bestånd 
av avenbokshäckar. Tomten ramas delvis in av aven-
bok i de yttre gränserna med start från parkeringen i 
norr vidare längs med västra och södra gränsen. De 
senare utvidgningarna av kyrkogården i syd- och 
västligriktning omgärdas också av avenbokhäck i 
stort sett på alla sidor. Samma typ av häck ramar 
även in bårhuset och delvis den lilla ekonomibygg-
naden. I kvarter 3 på kyrkogårdens östra sida är en 
mindre avgränsande avenbokshäck och bänkar plan-
terad i hörnet mot kyrkan. Cirkelformationen med 
hamlade lindar i det nordvästra hörnet kompletteras 
och förstärks även av en häck av avenbok. 

När det gäller rygghäckar består huvuddelen av 
dessa av avenbok och finns i ett flertal kvarter på de 
utvidgade delarna och i viss mån i kvarter 3 vilket 
förstärker rumsligheten och den gröna stukturen på 
kyrkogården. I kvarter 6-8 är rygghäckarna av bux-
bom vilket bidrar med grönska till miljön året om.  

I de kvarter som utvecklats mellan åren 1878-
1935 finns det gott om buxbomsomgärdningar som 
ramar in gravplatserna på ett karakteristiskt sätt, men 
även barrväxter som till exempel idegran förekom-
mer i dessa häckar. 

Planteringar 
Den gamla kyrkogården har ett fåtal perenner; gera-
nium, trädgårdsros och funkia noterades vid invente-
ringen. Grönskan utgörs av gräs, buskar och träd. I 
området vid entrén finns det ett par syrenbuskage 
och en rhododendronbuske. Ytterligare en rhodo-

dendron är planterad i det nordvästra hörnet. Norr 
om kyrkoruinen står det några rejäla exemplar av 
buxbom. En ensam nyponbuske finns i det sydöstra 
hörnet.  
Olika arter perenner finns på den nya kyrkogårdens 
gravplatser. Under våren noterades bland annat 
trädgårdsaurikel, jordviva, blåsippa, balkansippa, 
pärlhyacint, hyacint, påsklilja, tulpan, vårljung, vårlök 
och dvärgvårlök. Under sommar och höst finns 
blommande geranium, daggkåpa, trädgårdsrosor, 
kärleksört, vintergröna och ljung på en del av grav-
platserna, dock är det något sparsamt med perenner 
generellt. 

Buskar, som ibland är så stora de upplevs som 
träd, av olika slag har fått gott om utrymme på ett 
antal gravplatser. Framförallt är det vintergröna sor-
ter som tar plats och märks. I många av kvarteren 
finns det högväxta exemplar av bland annat tuja, 
cypress, en, idegran, rododendron och någon ma-
honia. En del av dem har stammats upp med tiden 
då de har brett ut sig alldeles för mycket på gravplat-
sen. 

Det nordvästra hörnet av den nya kyrkogården 
har en långsträckt plantering av storväxt rhodo-
dendron som sträcker sig fram till grusgången som 
leder mot kyrkporten. Planteringen av rhodo-
dendron fortsätter, i en linje med de förra, på andra 
sidan grusgången med ytterligare ett par höga och 
breda rhododendronbuskage.  
  

Vackert blommande Primula.    

Mahonia.     
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Naturliga kärlväxter och kryptogamer 
Mellan kyrkogård och omgivningar pågår ett stän-
digt utbyte av arter av både inhemsk flora och för-
vildade trädgårdsväxter. Här ingår bland annat kärl-
växter, mossor, lavar och svampar som förekommer 
i sina nischer i gräsmatta, planteringar och på murar, 
träd och gravvårdar. 

Ett femtiotal olika lav- och mossarter noterades 
på kyrkogårdens träd, se bilaga 2. De flesta hittades 
på de knuthamlade lindarna och äldre träd. De flesta 
är allmänna arter som till exempel flarnlav, slånlav, 
finlav, färglav och cypressmossa. Några av dem är 
något mindre vanliga, som till exempel kyrkogård-
slav och signalarten guldlockmossa, vilket berättar 
att kyrkogården är en värdefull livsmiljö med relativt 
hög biologisk mångfald. Andra värdefulla arter är 
alléskruvmossa och dvärghättemossa. Den sist-
nämnda hör inte till de vanligaste även fast expone-
rade lövträd i kyrkogårdsmiljö är dess rätta miljö. 
Alléskruvmossa var tidigare rödlistad men sedan den 
ökat i antal anses den numera som livskraftig. En 
rödlistad bladlav, grynig dagglav (NT) noterades på 
många av de knuthamlade lindarna i nordvästra de-
len av kyrkogården och på en av hästkastanjerna i 
minneslunden.  

Gräsytan närmast kyrkan på den nya kyrko-
gården är en intressant livsmiljö. Den värmeenergi 
som avges från kyrkans tegel bidrar till ett varmare 
mikroklimat som gynnar både växt- och djurliv. På 
grund av vinterhalvårets relativt milda temperaturer 
kan befintliga växter som smultron, och röllika be-
hålla sin grönska året om. Vid södra sidan växer den 
rödlistade kärlväxten åkermadd (EN). Arten hör till 
en grupp av så kallade åkerogräs vilka är så hotade 
att Naturvårdsverket har tagit fram ett åtgärdspro-

gram för att försöka rädda dem, se länk i källför-
teckningen. Åkermadd är en ettårig växt som trivs i 
lätta kalkrika jordar. Den är numera hårt trängd i det 
moderna åkerlandskapet. 

Gräsmattorna är annars generellt sett måttligt 
till tydligt näringspåverkade. Här växer bland annat 
tusensköna och ogräsmaskros. Fläckvis är det lite 
magrare och mer variation med arter som gråfibbla, 
knippfryle, vårviol, prästkrage, majsmörblomma, 
rödklöver, svartkämpe och gul fetknopp. Revsuga 
noterades också i gräsmattan, en art som ofta sprider 
sig från planteringar.  

I minneslunden är växtligheten bitvis frodig 
med kirskål, svalört, brännässla och vårlökar. Kring 
ruinen växer det rödkämpar i gräsmattan, en art som 
trivs på kalkrik mark. På den gamla kyrkans grund-
plan växer stensöta, kaukasiskt fetblad, filtlav och 
gott om mossa. 

Djurliv 
Svalövs gamla och nya kyrkogård används flitigt för 
födosök, vila och skydd, av såväl häckande som 
övervintrande fåglar och av flyttare under vår och 
höst. Främst är det trastar, småfåglar, kråkfåglar och 
duvor som brukar hitta lämpliga platser för sina 
nästen i trädkronor eller buskar. Vid vårinventering-
en noterades stare (VU), nötväcka, sädesärla, bofink, 
koltrast, björktrast, gransångare, grönfink, rödstjärt, 
ringduva, pilfink, blåmes, järnsparv, steglits, ärtsång-
are, råka, kaja och gräsand på kyrkogården. Strax 
norr om minneslunden noterades också skogs-
snäppa. Under höst och vinter påträffades råka, kaja, 
koltrast, ringduva, skata och gärdssmyg. 

Kyrkogårdens träd ramar in tomten med sin 
grönska och lockar till sig arter av alla slag. Ett antal 
av träden har håligheter i stammen viket gör dem 

extra intressanta eftersom de kan innehålla ett säll-
synt material. Det handlar om mulm som är en 
bristvara i landet då få gamla träd tillåts stå kvar så 
länge att värdefulla kvaliteter som till exempel grov 
stam och håligheter hinner utvecklas. Mulm är en 
kompostliknande massa av organiskt material som 
skapas med hjälp av rötande svampar och bearbetas 
av insekter. Ett antal hotade arter av insekter är helt 
beroende av ständig tillgång till mulm och stamhå-
ligheter. Äldre och ihåliga träd är även viktiga för 
fladdermöss som viloplatser under sommaren. Flad-
dermöss förekommer ofta i kulturmiljöer och finns 
sannolikt även vid Svalöv kyrkogård och min-
neslund. Hålträd och byggnader kan användas för 
vila under dagtid och i skymningen flyger de ut för 
att fånga tusentals insekter under de mörka timmar-
na. Samtliga arter av fladdermöss liksom alla grod- 
och kräldjur är fridlysta och upptagna i Artskydds-
förordningen. 

En hare visade sig på kyrkogården under invente-
ringen och fler däggdjur förekommer förmodligen 
mer eller mindre regelbundet på kyrkogården så som 
ekorre, kanin och mindre gnagare. Det är också tro-
ligt att grod- och kräldjur använder kyrkogårdsmil-
jön. De är mest troliga att finna i minneslunden där 
stengrunden efter den gamla kyrkan finns kvar och 
den kallmurade stenmuren i tomtgränsen kan dra till 
sig många arter. Värmen från stenarna, de skrymslen 
som finns i muren och möjligheten att övervintra i 
murens grund är lockande kvaliteter för grodor, 
paddor, ormar och ödlor. 

De flesta organismer på kyrkogården är små och 
lever sitt liv mer eller mindre obemärkta. Bin, hum-
lor, fjärilar, blomflugor och skalbaggar är några av 
dessa. De gravplatser med växter som har blommor 
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som innehåller nektar och pollen, besöks flitigt av 
olika småkryp. Även trädens blomning är värdefull 
för insekterna under sommaren, inte minst lindens. 

 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. 

En trollslända höll till vid minneslunden vid in-
venteringen på sensommaren. Den är ett tydligt ex-
empel på att det sker ett utbyte av arter mellan kyr-
kogården och omgivningens vattenmiljöer. Troll-
sländor är helt bundna till vatten och kommer trolig-
en flygande från en närliggande bäck och Svalövsjön 
för att jaga mindre insekter på kyrkogården och vila i 
solen på gravvårdar och grusgångar. 
  

Grynig dagglav (NT).     Guldlocksmossa på en grindstolpe.       

Hotat åkergräs, åkermadd (EN)intill kyrkoväggen.   Mosaik av mossor, lavar och fetbladsväxter på den gamla kyrkans grundplan av sten.  
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Kvartersbeskrivning  

Den nya kyrkogården 
Kvarter 1-2 
Kvarter 1 och 2 ligger nordöst och nordväst om 
kyrkan på den nya kyrkogården och bedöms vara 
av samma karaktär. Kvarteren karaktäriseras av 
raka singellagda gångar, buxbomsomgärdningar 
och mycket högväxta vintergröna växter som ger 
ett lummigt intryck. Åldern på gravplatserna och 
vårdarna varierar.  

Gravplatser 
Gravplatserna i kvarter 1 och 2 är huvudsakligen 
stora och öppna med ett ytskikt av singel. Majorite-
ten av gravplatserna omgärdas av låg, formklippt 
buxbom men det förekommer också stenramar i 
varierat skick. Flera gravplatser i kvarter 1 saknar 
gravvård. I kvarter 2 är majoriteten av gravplatser-
na familjegravar. Hög vintegrön vegetation såsom 
tuja, cypress och idegran är karaktäristiskt för kvar-
ter 1 och 2. De förekommer ofta i par på flera av 
gravplatserna inom kvarteren där de flankerar grav-
vården. Mindre planteringar finns i anslutning till 
de yngre gravplatserna.  

Gravvårdar 
Gravvårdarnas ålder, utformning, storlek och 
material varierar i kvarter 1 och 2. I kvarter 1 sak-
nar många gravplatser gravvård och många av de 
äldre vårdarna i ligger ner eller är lösa. Flera av de 
äldre gravplatserna har återanvänds till nya grav-
sättningar, vilket har medfört en uppblandning med 
yngre gravvårdar.  

I kvarter 2 är flera av gravvårdarna stora och 
höga, s.k. bautastenar inspirerade av nationalroman-
tiska ideal. Men här återfinns också mindre vårdar 
huggna i granit och diabas.  

Inskriptionernas innehåll varierar och förekom-
mer både i östlig- och västlig riktning. Totalt före-
kommer det nära 20 olika titlar på gravvårdarna i 
kvarter 1 och 2. Närheten till Svalövs lantbruksskola 
återspeglar sig i titlarna rektor, professor och fil. Doktor. 
Däremot återfinns det endast en gravlagd med titeln 
lantbrukare.  Här vilar även sparbankamrer, direktör, 
kyrkoherde, folkskolelärare, stationsinspektör, banvakt, 
gjutmästare, stenhuggare, kvarnägare m.fl.  

Bland de kvinnliga gravlagda dominerar familje-
anknutna titlar som hustru, maka och dotter. Lärare är 
den enda kvinnlig yrkestitel som påträffas i kvarter 1 
och 2.  
  



 

28 |Svalöv kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 

Kvarter 3 
Kvarter 3 ligger sydöst om kyrkan på den nya kyr-
kogården och karaktäriseras av en stor öppen 
gräsyta med rygghäckar av avenbok.  Åldern på 
gravplatserna och vårdarna varierar. I det nord-
västra hörnet av kvarteret finns en ett mindre om-
råde som omgärdas av avenbokshäck.  

Gravplatser 
I kvarter 3 varierar gravplatsernas utformning. Ma-
joriteten av gravplatserna koncentreras i väster mot 
kvarter 4, och består huvudsakligen av små grav-
platser med ett ytskikt av gräs. Men det återfinns 
även äldre gravplatser med buxboms- och stenrams 
omgärdningar.  
 
Gravvårdar 
Majoriteten av gravvårdarna i kvarter 3 är yngre, 
resta från 1970 fram till nutid. Bland dessa 
dominerar breda, rektangulära gravvårdar huggna i 
röd, svart eller gå granit. Närmast kyrkan står det 
ett fånget antal högresta vårdar av mer ålderdomlig 
karaktär. I kvarteret finns en liten kulle klädd med 

grönska, på kullen återfinns flera små liggande 
hällar och naturstenar med inskriptioner som delvis 
döljs av murgröna och andra växter.  Upp på kullen 
finns tre stycken järnkors.  

Mitt i den stora öppna gräsytan i kvarteret står en 
liten oansenlig vård alldeles för sig själv i gräset. Vår-
den är huggen i diabas och är rest över tre barn. 
Gravplatsen omgärdas av buxbom.  Trots de relativt 
sentida vårdarna är titlar vanligt förekommande, 
bland dessa kan bankkamrer, järnhandlare, agronom, 
läroverksadjunkt, lantbrukare och postmästare näm-
nas. Inga kvinnliga yrkestitlar påträffas i kvarter 3, 
endast familjeanknutna titlar som hustru, maka och 
syster.   
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Kvarter 4-5  
Kvarter 4 och 5 utgör området söder om kyrkan 
och ligger inom den äldsta delen av den nya kyrko-
gården i Svalöv.  Kvarter 4 och 5 ligger intill 
varandra och bedöms vara av samma karaktär.  
Kvarteren karaktäriseras av en samling äldre vårdar 
som ger ett ålderdomligt intryck.  

Gravplatser 
Gravplatserna i kvarter 4 och 5 är ordnade i 
nordsydliga rader. Det förekommer stora 
variationer bland gravplatserna vad det gäller 
omfattning och utformning. Här återfinns allt ifrån 
stora omgärdade familjegravplatser till små och 
oansenliga barngravar.  Närmast kyrkan ligger 
gravplatserna tätt intill varandra, där flera omgärdas 
av buxbomshäck, stenram eller smidesstaket med 
ytskikt av singel. I de södra delarna av kvarteret 
ligger gravvårdarna glest utspridda på en stor 
gräsyta utan någon definierad gravplats. Detta 
eftersom att de har ytskikt av gräs och saknar 
någon form av omgärdning, vilket gör att 
gravplatserna är svåra att definiera. Växtligheten i 
kvarter 4 och 5 utgörs främst av 

buxbomsomgärdningar kring gravplatserna. På 
några av de större gravplatserna flankeras vården 
av höga friväxande eller låga och formklippta 
vintergröna buskar. I kvarter 5 växer det en 
ögonfallande hängask. Övriga planteringar 
förekommer sparsamt i kvarter 4 och 5. 

Gravvårdar 
Majoriteten av gravvårdarna i kvarter 4 och 5 härrör 
från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Bland dessa 
dominerar högresta vårdar huggna i granit och dia-
bas. I kvarter 5 är flera av gravvårdarna stora och 
höga, s.k. bautastenar inspirerade av nationalroman-
tiska ideal. En av dessa har ett porträtt i koppar in-
fällt i livstenen.  

Men det förekommer också klassicistiska vårdar i 
marmor med infällda utsmyckningar, ett kors i gjut-
järn och yngre granitvårdar resta från 1900-talets 
mitt och framåt.  

Det förekommer nära 25 olika titlar på gravvår-
darna i kvarter 4 och 5. Bland dessa dominerar titlar 
med jordbruksankytning såsom lantbrukare, åbo och 
agronom. Bland de yrkesverksamma män som vilar 
här kan titlar som smed, slaktmästare, apotekare, inspek-
tör, arbetare, handlare och folkskolelärare nämnas.  

Bland de kvinnliga gravlagda dominerar familje-
anknutna titlar såsom hustru, maka, syster och änka. 
En titel som stick ut bland de kvinnliga gravlagda är 
husmor.  

Många av gravvårdarna anger gårds- och bya-
namn, till exempel Felestad, Axelvold och Munkagård.  
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Kvarter 6-8 
Kvarter 6, 7 och 8 ligger söder om kyrkan, på den 
andra utvidgningen av kyrkogården. Kvarteren ligger 
intill varandra och bedöms vara av samma karaktär. 
Kvarteren karaktäriseras av omgärdade gravplatser, 
singelytskikt, rektangulära låga gravvårdar, mycket 
grönska och rätvinkliga gångar.  

Gravplatser 
Gravplatserna i kvarter 6, 7 och 8 är ordnade i 
nordsydliga rader, med vårdarnas inskriptioner i 
väst-östlig riktning.  

I kvarter 6 är majoriteten av gravplatserna famil-
jegravar med låga, breda gravvårdar. Gravplatserna 
omgärdas av buxbom och har ytskikt av singel.  

I kvarter 7 och 8 förekommer det flera gravplat-
ser som omgärdas av stenram eller smidesstaket, 
men även här dominerar buxbomsomgärdningar 
runt singeltäckta gravplatser.  

I samtliga kvarter växer det mycket vintergröna 
växter. Höga, friväxande vintergröna buskar av tuja, 
cypress och idegran förekommer på flera av grav-
platserna vilket ger ett lummigt intryck. Mindre plan-

teringsytor, rosor och hortensior finns på ett fånget 
antal gravplatser.  

Flera gravplatser är tomma och saknar gravvård.  

Gravvårdar 
Att området utvidgades under den första halvan av 
1900-talet syns tydligt i gravvårdarnas utformning 
och inskriptioner i kvarteren. 

Rektangulära, breda och låga gravvårdar huggna i 
röd, grå eller svart granit och diabas dominerar. Ma-
joriteten av dessa härrör från 1930-talet fram till 
nutid.  

Nära 40 titlar representeras i kvarter 6, 7 och 8. 
Titeln lantbrukare är i klar dominans. Här återspeglas 
närheten till Svalövs lantbruksskola i flera av titlarna 
såsom rektor, läroverksadjunkt och professor.  

Övergången från jordbrukssamhälle till industri-
samhälle i slutet av 1800-talet reflekteras i flera av 
titlarna såsom fabrikör, stationsförman, stationskarln, 
banvakt, magasinsförman och bagaridkare m.fl.  

Bland de kvinnliga gravlagda dominerar även här 
familjeanknutna titlar som hustru, maka, syster och 
dotter. Endast en kvinnlig yrkestitel återfinns, lärinnan. 
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Kvarter 9 
Kvarter 9 utgörs av ett litet område väster om kyr-
kan på den senaste utvidgningen av den nya kyrko-
gården. Kvarteret karaktäriseras av små gravplatser, 
yngre gravvårdar och mycket inramande grönska. 
Mot norr angränsas kvarter 9 av trädkransen av 
hamlade lindar. En dubbelsidig allé av hängcypresser 
löper igenom kvarteret i västöstlig riktning. 

Gravplatser 
Samtliga gravplatser i kvarter 9 har ett ytskikt av 
gräs. På flera av gravplatserna flankerar formklippta 
vintergröna växter som buxbom och cypress grav-
vårdarna. Mindre planteringsytor framför gravvår-
darna med eller utan infattningsram, förekommer på 
flera av gravplatserna.  Kvarteret ramas in och delas 
in i flera mindre kvadratiska områden med rygg-
häckar av avenbok bakom gravvårdarna.  

Flera gravplatser saknar gravvård.  

Gravvårdar 
Majoriteten av gravvårdarna i kvarter 9 är resta mel-
lan 1950 och 1970, men det förekommer enstaka 

yngre och äldre. Rektangulära, låga, breda vårdar 
huggna i röd, grå och svart granit dominerar. In-
skriptionerna innehåller oftast bara information om 
de gravlagdes namn, födelse- och döds datum.  

Trots de relativt sentida gravvårdarna är titlar 
vanligt förekommande. Nära 20 titlar återfinns, och 
bland dess är 7 stycken lantbrukare. Här vilar även 
frisörmästare, byggare, banarbetare, kvarnägare, agronom, 
mejerist och trafikbiträde m.fl.  

 
 



 

32 |Svalöv kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 

 

Kvarter 10-11 
Kvarter 10 och 11 ligger sydväst om kyrkan på den 
senaste utvidgningen av den nya kyrkogården. Kvar-
teren ligger intill varandra och bedöms vara av 
samma karaktär. Kvarteret karaktäriseras av små 
gravplatser, yngre gravvårdar och rygghäckar av 
avenbok. En dubbelsidig allé av hängcypresser löper 
igenom kvarter 11 i nordsydlig riktning. 

Gravplatser 
Gravplatserna i kvarter 10 och 11 är ordnade i både 
nordsydlig och östvästlig riktning. Gravvårdarna är 
placerade direkt i gräs. Ett stort antal gravplatser har 
en planteringsyta i anslutning till gravvården, anting-
en med en ram av sten, eller utan inramning. På en 
handfull gravplatser växter det friväxande eller 
formklippta vintergröna växter såsom tuja, cypress, 
idegran och buxbom.  
 

Gravvårdar 
Rektangulära, låga, breda gravvårdar huggna i röd, 
grå och svart granit dominerar i kvarter 10 och 11. 
Majoriteten av dessa härrör från 1970-talet fram till 
dagens datum.  

Inskriptionerna innehåller för det mesta bara in-
formation om de gravlagdes namn, födelse- och 
döds datum. Titlar förekommer sällan på gravvår-
darna i kvarter 10 och 11. Bland de få titlar som 
påträffades kan järnvägsman, trädgårdsmästare, vägför-
man, torvmästare, magasinarbetare och småbrukaren näm-
nas.  
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Kvarter 12-15 
Kvarter 12, 13, 14 och 15 utgörs av ett stort område 
sydväst om kyrkan på den senaste utvidgningen av 
den nya kyrkogården. Kvarter 12 är en muslimsk 
begravningsplats där det i dagsläget endast finns en 
gravvård. Samtliga kvarter ligger intill varandra och 
bedöms vara av samma karaktär. Kvarteren karaktä-
riseras av stora öppna gräsytor.  

Gravplatser 
Det finns tre använda gravplatser i kvarter 12, endast 
en är utmarkerad med gravvård. Det är en muslimsk 
gravplats där den avlidne ligger begravd med huvu-
det emot Mecka. Gravplatsen visar med två markö-
rer var gravens huvud respektive fotändan finns. 
Resterande gravplatser är oanvända.  

Gravvårdar 
Det återfinns en gravvård i kvarter 12, 13, 14 och 15. 
Den gravlagde är av muslimsk härkomst, och  grav-
vården består av två markörer.  Minnesmärket vid 
den gravlagdes huvud har inskriptioner med namn 

samt födelse- och döds år. På vården finns en 
islamsk symbol med en halvmåne och en stjärna.  
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Den gamla kyrkogården 
Minneslund 
Minneslunden ligger på den gamla kyrkogården.  
Minnesplatsen består av en mindre grusad plan som 
delvis omges av buskar. På minnesplatsen finns en 
vacker konstellation av ett stenblock med en fontän i 
som mynnar ut i en stenlagd bassäng. Bassängen 
omges av buxbomshäck med vashållare för stick-
blommor och buketter. I området står det även två 
bänkar, en vattenstation, en hållare för plastvaser 
samt en fyrkantig upphöjd ljushållare krönt av ett 
kors. Intill minneslunden finns den medeltida kyr-
kans grundplan utmarkerad med stenblock tillsam-
mans med flera äldre gravvårdar och aktiva gravrät-
ter.  
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Kyrkogårdens kulturhistoriska- och biologiskavärden 
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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.  

När den nya kyrkogården i Svalöv anlades, stat-
ionerades den på en annan plats, sydväst om den 
gamla kyrkogården. Flera av de äldre gravvårdarna 
på den gamla kyrkogården fick stå kvar, vilket har 
haft en stor betydelse för områdets kontinuitet på 
platsen. Att den gamla kyrkogården finns kvar än 
idag med spår av gamla arkitekturstilar och begrav-
ningstraditioner är ett kyrkogårdshistoriskt värde.  

På den gamla kyrkogården återfinns ett antal 
gravhällar, avsedda att ligga på kyrkans golv. Grav-
hällar av den här typen är få, då det bara var de väl-
bärgade sockenborna som hade råd att begravas 
under kyrkans golv. Hällarna återspeglar tiden innan 
1815, då begravningar inne i kyrkan förbjöds. Intill 
kyrkotornets yttervägg på den nya kyrkogården står 
det tre stycken gravhällar med enklare dekor. Enligt 
inskriptionerna är de från slutet på 1600-talet och 
mitten på 1700-talet.  

Gravvårdar från 1700-tal och tidigt 1800-tal före-
kommer relativt sällan på kyrkogårdar. Resta grav-
vårdar tas med tiden bort och ersätts med yngre. På 
den gamla kyrkogården i Svalöv står ett antal grav-
vårdar från slutet av 1700-talet och tidigt 1800-talet. 
De finns kvar eftersom att man inte har behövt åter-
använda gravplatserna. En mångfald av gravvårdar 
från olika tidsåldrar bidrar med konsthistoriska per-
spektiv.  

Den nya kyrkogården bär spår av det sena 1800-
talets parkideal närmast kyrkan. Med delar av en 

trädkrans, buxbomsomgärdade gravplatser, grus-
lagda raka gångar, alléer och vintergröna buskar. 
Även gravvårdarna återspeglar det sena 1800- talets 
ideal gällande utformning, val av material, inskript-
ioner och utsmyckningar. 

Utvidgningarna av den nya kyrkogården mot sö-
der och väster går tydligt att urskilja eftersom att 
gestaltning och begravningsformer skiljer sig tydligt 
från den äldre delen närmast kyrkan. Utvidgningar 
är exempel på en generell utveckling på kyrkogår-
darna och av begravningstraditioner.  

Kyrkogården rymmer samhälls- och socialhistoriska 
värden. Yrkestitlar berättar om vilka näringar som har 
präglat bygden under skilda perioder. I Svalöv domi-
nerar titlar med koppling till jordbruket, såsom jord-
brukare, åboe, småbrukare och hemmansägare.  Närheten 
till Svalövs lantbruksskola gör sig påmind i titlarna 
rektor, läroverksadjunkt, professor och fil. Doktor vilket är 
speciellt för Svalövs kyrkogård.  

Bland de kvinnliga gravlagda dominerar familje-
anknutna titlar såsom hustru, maka och dotter. På flera 
gravvårdar på Svalövs nya kyrkogård står den kvinn-
liga gravlagda före mannen, vilket är en relativt säll-
synt företeelse. Vanligtvis står kvinnan underst, trots 
de fall där kvinnan avlidit före mannen.  

Många av de gravlagda barnen dog i tidig ålder.  
Detta ger en inblick i den tuffa verkligheten som 
rådde när barnadödligheten var högre än den är idag 
och sjukvården outvecklad. Barngravarna är ofta 
små och anonyma och riskerar att inte synas bland 
de mer högresta och uppseendeväckande gravvår-
darna. För att det samhällshistoriska värdet skall 
bestå är det viktigt att mångfalden av gravvårdar 
bevaras och vårdas. 

Gravhäll på den gamla kyrkogården i Svalöv.  

Gravhällar på den nya kyrkogården i Svalöv.  
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Flera av gravvårdarna berättar om ortens historia ur 
ett lokalt perspektiv. Det kan vara gravvårdar som är 
resta över personer med en speciell betydelse i byg-
den, titlar med en tydlig lokal koppling, gårds- och 
bynamn eller inskriptioner som berättar om lokalt 
betydelsefulla händelser. Dessa har ett lo-kalhistoriskt 
värde.  På den nya kyrkogården i Svalöv, närmast 
kyrkan. Återfinns flera stora omgärdade familjegrav-
platser, med stora höga granitvårdar. Majoriteten av 
dessa är resta över inflytelserika personer som har en 
lokal koppling till bygden eller Svalövs lantbruks-
skola.   

 
  

Nedan till vänster: Inskriptionerna ”fyra späda barn” speg-
lar ett tragiskt livsöde. Det ger oss en inblick i den tuffa 
verklighet som rådde under 1800-talet när barnadödlighet-
en var högre än den var idag. 

 

Stor, hög granitvård med ett infällt porträtt över den grav-
lagda mannen. Vården är rest över Per Bondesson och 
hans familj. Per hade en stor betydelse för bygdens fram-
växt som nämndeman, ledamot, direktör och lantbrukare. 
Hans betydelsefullaste insats är den mejerirörelse och 
kreatursavel, som han idkade på sin gård. 
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Biologiska värden 
Samhället Svalöv ligger mitt i en fullåkersbygd på 
slätten i den västra delen av Skåne, vilket medför att 
kyrkogården fungerar som en fristad för växter och 
djur. Ständigt pågår det dessutom ett utbyte av arter 
mellan kyrkogården och dess omgivningar.  

För Svalövs del är närheten till andra intressanta 
gröna miljöer god, trots att arealen åker upptar hu-
vuddelen av marken på slättbygden. I Jordbruksver-
kets ängs- och betesmarksinventering (TUVA) finns 
det minst ett tiotal registrerade biologiskt värdefulla 
marker inom 5 kilometers avstånd från kyrkogården 
och minneslunden som kan ha en ekologisk anknyt-
ning till kyrkogården. På bara 2-3 kilometers avstånd 
från kyrkogården, i nordöstlig riktning, ligger det 
flera intressanta naturområden. Svenstorp-Bolshus 
fälad, ett naturreservat som i huvudsak innehåller 
äldre betesmarker, är ett av dessa. Cirka 1 mil mot 
nordost finns även Söderåsens nationalpark. Söderå-
sen med vattendrag och Jällabjär är även ett utpekat 
riksintresseområde för naturvård. År 2000 tillkom en 
hel sjö, Svalövsjön, på andra sidan väg 106, som har 
gjort stor skillnad för de arter som finns i området. 
Förutom att locka till sig liv fungerar sjöar och vat-
tendrag som viktiga spridningsvägar i landskapet. 
Intressanta i sammanhanget är även närliggande 
trädgårdar som ofta har ett växt- och djurliv som är 
sammankopplat med kyrkogården.  

Minst tre rödlistade arter och två signalarter finns 
på kyrkogården i Svalöv vilka beskrivs i texten ovan. 
Rödlistade arter pekas ut av expertkommittéer vid 
Artdatabanken. Signalarter är Skogsstyrelsens urval 
av arter som är lätt igenkännliga och lever i miljöer 
där man kan förvänta sig att finna rödlistade arter.  

Gräsytan närmast kyrkan på den nya kyrkogården är 
intressant och skyddsvärd, då växtskiktet bitvis har 
en ängs- och hagmarks liknande karaktär som blivit 
en liten fristad för bland annat Åkermadd som 
nämns tidigare i texten. 

Trädbeståndet är den del av det gröna på kyrko-
gården som har störst betydelse för djurlivet. Några 
av träden sticker ut som särskilt intressanta livsmil-
jöer eftersom de är äldre, hamlas regelbundet, har 
grova stammar eller innehåller ihåliga rum. Samtliga 
knuthamlade lindar har troligen ihåligheter med en 
stor potential att gagna djurlivet under lång tid. Yt-
terligare minst tre träd är ihåliga och extra värdefulla 
och till dessa räknas hängasken söder om kyrkan (se 
Vård- och underhållsplan, Del 2 Trädvårdsplan).  

På trädens bark lever ett flertal arter av lavar och 
mossor som bidrar till platsens biologiska värde. 
Signalarten lönnlav indikerar att omgivningen är en 
värdefull trädmiljö. Allra mest intressant är den röd-
listade laven grynig dagglav (NT). Förutom sin när-
varo på många träd förekommer den även med om-
kring 200 bålar på de murade pollarna vid min-
neslundens västra entré vilket är överraskande. Det 
är mycket sällsynt att arten växer på annat underlag 
än lövträd.   

22 av kyrkogårdens träd är hittills registrerade i 
Trädportalen eftersom de uppfyller Naturvårdsver-
kets kriterier för att räknas som särskilt skyddsvärda 
träd. Dessa utgörs av de hamlade lindarna i kyrko-
gårdens nordvästra hörn. Totalt finns det 26 ham-
lade lindar på kyrkogården så ytterligare fyra ham-
lade lindar är särskilt skyddsvärda eftersom de alla 
har samma kvaliteter. Ytterligare 7 träd uppfyller 
något av Naturvårdsverkets kriterier och samtliga 33 
skyddsvärda träd finns markerade i en av bilagorna i 

Trädvårdsplanen. Trädkransen kring både min-
neslunden och kyrkogården, samt trädrader och 
alléer inne på kyrkotomterna omfattas sannolikt 
även av det generella biotopskyddet i miljöbalken, då 
de kan klassas som alléer med minst 5 lövträd på rad 
längs en väg eller i ett i övrigt öppet landskap.  

Kontakta länsstyrelsen i god tid före eventuella 
trädåtgärder, de gör en bedömning från fall till fall 
om dispens krävs. Alla träd på kyrkogården omfattas 
av kulturmiljölagen. 
  

Stamhål är biologiskt värdefulla livsmiljöer på kyrkogårdar. 
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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.   

• Vintergröna buskar och träd på gravplatser 
är av stor betydelse för kyrkogårdens karak-
tär men också för kyrkogårdens biologiska 
värden och bör därför bevaras.  

• Gravvårdarna bör i första hand bevaras på 
plats och kan användas som huvudsten 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. Hela den gamla 
kyrkogården i Svalöv är ett område med höga kul-
turhistoriska värden. På Svalövs nya kyrkogård gäller 
detta kvarter 1,2,4 och 5 som bevarar en ålderdomlig 
struktur i gravplatser, gravvårdar och växtlighet. I 
dessa områden bör: 
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• Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och 
yttre kringgärdning.  Inom området finns 
det flera stora, tomma gravplatser som med 
fördel kan återanvändas till två nya grav-
sättningar, men då med omgärdning och yt-
skikt likt den redan befintliga.  

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

• 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 
• 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 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.  

• Behåll det rödlistade åkerogräset åkermadd som 
växer invid södra kyrkoväggen. Med försiktig-
skötsel av gräsytan intill kyrkan och genom att 
hålla lite jord öppen kan arten klara sig kvar om 
den fröar av sig. I källförteckningen finns en 
länk till åtgärdsprogrammet för bevarande av 
hotade åkerogräs. Information finns även hos 
Artdatabanken.  

• Undvik att gödsla gräsmattan intill kyrkan och i 
minneslunden, det missgynnar äldre växter som 
trivs i ängsliknande miljöer, exempelvis präst-
krage, blåklocka och gråfibbla. En mager gräs-
matta minskar behovet av gräsklippning och på 
sikt ökar den biologiska mångfalden genom att 
fler växter som är typiska för miljön hittar dit, 
vilket i sin tur ökar mångfalden av insekter och 
fåglar. 

Trädvård 
Trädvårdsplanen över Svalövs kyrkogård väger 
samman biologiska värden och kulturhistoriska 
aspekter med nödvändiga trädvårdsåtgärder. I Na-
turvårdsverkets rapport Åtgärdsprogram för särskilt 
skyddsvärda träd -Mål och åtgärder 2012-2016 finns det 
välbetänkta riktlinjer som fortsätta kan gälla 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 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 plantering av träd används de trädslag som 
är värdebärande och typiska i trakten 
 

Särskilt skyddsvärda träd omfattar jätteträd som har 
en stamdiameter på mer än 1 m och mycket gamla 
träd, äldre än 140/200 år (beroende på trädslag) och 
ihåliga träd med stamdiameter på mer än 40 cm. 
Länsstyrelsen har inventerat många begravningsplat-
ser för att hitta de värdefullaste träden. De som hit-
tills har registrerats finns i Trädportalen på internet. 

Djurliv 
Genom att planera långsiktigt och agera eftertänk-
samt kan man ta väl hand om kyrkogårdens natur-
värden. Samtidigt behålls kyrkogårdens upplevelse-
värde som har stor betydelse för besökaren.  
 
• Med hänsyn till fåglar och eventuella fladder-

möss bör åtgärder som berör träd endast utföras 
under augusti till och med november månad. 
Åtgärder som rör häckar kan utföras under 
större del av året, utom under maj- juli, som är 
fåglarnas huvudsakliga häckningsperiod. 

• 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. 

• 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. 
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Man bör dock vara observant på eventuella 
häckande fåglar i murarna under denna tid. 

• Samråd med länsstyrelsen innan större åtgärder 
utförs i de fall där fridlysta arter kan komma att 
störas. Artskyddsförordningen omfattar bland 
annat fåglar, fladdermöss, grod- och kräldjur. 
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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 
• Årlig besiktning av murar och staket är att 

rekommendera, detta för att upptäcka 
eventuella skador på ett tidigt stadium. Vid 
behov kan ett åtgärdsprogram tas fram av 
sakkunnig. 

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

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

Grindar 
• Årlig översyn av samtliga järngrindar. 

Rostskyddsbehandling och ommålning 
görs vid behov. 

• Se årligen över marknivån så att samtliga 
grindar lätt kan öppnas och stängas. 

• På flera håll har det avtäckande teglet på 
den gamla kyrkogårdens grindstolpar trillat 
ner och gått sönder, dessa bör ersättas med 
nya hela taktegel.   

Vägar och gångar 
• Årlig översyn av gångarnas tillgänglighet. 

Gångarna ska ha en jämn yta med god 

packning. Ytan ska vara fast och tillgodose 
tillgänglighetsbehoven. 

• Nytt grus bör vara naturfärgat. 

Gravplatser 
Huvuddelen av de återlämnade gravplatserna är 
planterade med gräs, detta för att underlätta sköt-
seln. En kulturhistorisk konsekvensanalys bör alltid 
föregå framtida förändringar likt dessa. Eventuella 
åtgärder kräver länsstyrelsens tillstånd.  

Gravvårdar 
De kulturhistoriskt värdefulla gravvårdarna ska få 
stå kvar på sina ursprungliga platser. På så sätt be-
varas eventuella samband, främst i form av de fa-
miljeförhållanden, som kan finnas med de omgi-
vande gravvårdarna.  

• 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. Vid större åtgärder, kon-
takta en konservator.  

• I kvarter 1 och 2 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 och belysning 
Gravkapellet är i gott skick. Redskapsboden söder 
om kyrkan är dock i behov av ommålning då färgen 
flagnat av på i stort sett hela byggandens fasad.   

• Underhåll bör ske kontinuerligt för att upp-
rätthålla en god teknisk standard på både 
gravkapellet och ekonomibyggnaden.  

• De senare utvidgningarna av den nya kyr-
kogården är dåligt upplysta. Sätt upp mer 
belysning för att öka trygghetskänslan på 
platsen.  

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 den gamla och 
den nya kyrkogården. Återplantera där 
luckor har uppstått för att återskapa träd-
kransarnas tidigare utseende i de nuva-
rande yttre gränserna.  

• 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.  

• 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. 
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Växtlighet 
• Tillämpa gärna ängsskötsel på delar av den 

gamla kyrkogården. Mycket tid och arbete 
kan sparas om gräset lämnas att växa fritt 
fram till slutet av sommaren. Därefter 
klipps eller slås ytan en gång, helst med 
klippande eller skärande redskap. Det av-
slagna gräset samlas upp efter någon dag 
och läggs i komposten. För att göra det hela 
prydligare kan man klippa några gångar i 
det högväxta gräset på strategiska platser 
under säsongen. Att låta gräs och vilda örter 
få chans att blomma och sätta frö gynnar en 
stor mångfald av arter. På sikt blir marken 
magrare och det kan dyka upp äldre ängs- 
och betesmarksväxter som inte setts till på 
länge. Sätt då gärna upp information där ni 
berättar om åtgärden för besökare och för-
samlingsmedlemmarna så skapas en bättre 
förståelse för den bakomliggande tanken 
och resultatet. 

Djurliv 
• När ett gammalt träd till sist måste tas bort 

är det av stort värde för insektslivet att spa-
rar delar av stammen i en permanent ved-
samling eller en så kallad faunadepå. Depån 
fylls på någon enstaka gång men lämnas för 
övrigt helt utan åtgärder.  

• Träd som tas bort bör alltid ersättas med ett 
likvärdigt beträffande trädslag och skötsel. I 
de flesta fall bör ersättningsträdet planteras 
på samma plats.  

• 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 holken med plast-
klädd ståltråd kring en gren. Använd holkar 
med plåtskydd kring ingångshålet. Det går 
även bra att sätta upp holkar för ugglor, 
tornfalkar, ladusvalor och fladdermöss. 

• Plantera gärna blommor som doftar och 
har klara färger, det gynnar fjärilar och 
andra nektar- och pollensökande insekter. 
Kärleksört, rosenflockel, röd solhatt, fack-
elblomster, rosenspirea, lavendel, salvia, 
kungsmynta och rosenbuddleja är några in-
tressanta växter. Vårblommande växter som 
krokus, tulpan, vintergäck och sippor är 
också viktiga som e första födoresurs när 
solen återkommer om våren. 

• Tidigt blommande träd och buskar är 
mycket viktiga för nyvaknade humlor och 
bin. Välj gärna lönn, körsbär, sälg och pil 
vid nya trädplanteringar. Under sommaren 
är lind kanske det värdefullaste trädslaget 
för pollinerande insekter. 

• Välj gärna buskar och träd som producerar 
bär i planteringarna på kyrkogården. Till-
gång till bär har stor betydelse för både flyt-
tande fåglar och stannfåglar som försöker 
klara vintern på minimala resurser. Siden-
svans och samtliga arter av trastar är särskilt 
förtjusta i bär. Även småfåglar kan dryga ut 
kosten genom att även äta frukt och bär. 
Rönn, oxel, hagtorn, aronia, liguster, oxbär, 
måbär och berberis är några intressanta bä-
rande träd och buskar. 
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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.  

  



 

48 |Svalöv kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 

Källmaterial 

Litteratur 

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

Andréasson, Anna, Guldager Christiansen, Hans, 
Hjorth Bjerregaard, Tino och Ansebo, Lena, 2013. 
Kulturrelikväxter – levande fornminnen och hur vi bevarar 
dem. NordGen. Tillgänglig: 
https://www.nordgen.org/ngdoc/plants/publicatio
ns/kulturreliktplanter/CRP_sv_web_2013.pdf 

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

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

Cserhalmi, Niklas (1998). Fårad mark: handbok för 
tolkning av historiska kartor och landskap. Stockholm: 
Sveriges hembygdsförb. 

Forslid, Erik (1961). Svalövs historia. D. 2, Från Svales 
tid till freden i Roskilde 1658. Svalöv: Svalöfs gille 
 
Sandell, Angela, Kyrkogårdshandboken med kvalitetsbe-
skrivningar 2012, Stad och Land 182, Movium, Al-
narp. 

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

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

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

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

Ulfsparre, Anna Christina, red. (2010). Helsingborgs 
historia, del VIII:1 : Landsbygden. Helsingborg: 
Helsingborgs stad.  

Otryckta källor 
 
Gravvårdar av gjutjärn (2012). Ritwa Herjulfsdotter 
på uppdrag av Svenska kyrkans arbetsgivareorgani-
sation.https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx
?id=1461190 
 
Vård av gravstenar – Riksantikvarieämbetet: 
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/5
04/9789172096721.pdf?sequence=5 
 

Muntliga uppgifter 
 
Mia Engdahl, Arbetsledande kyrkvaktmästare – 
Svalövsbygdens pastorat.  
 

Hemsidor 
 
Naturen i Svalöv - En del av naturvårdsprogram-
met för Svalövs kommun. Tillgänglig: 
https://gis6k.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/in
dex.html?appid=e5e706b5c4cb40ef84cb87243c4e5
d0d 
 

Släkt och Bygd 97:2 – Svalövs kyrka. Gunnar Hå-
kansson. Tillgänglig: 
http://www.fridhem.nl/sob/97-2/kyrkan.htm 
 
Per Bondesson, 
https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17948 
Svenskt biografiskt lexikon (art av H. Juhlin Dann-
felt.), hämtad 2018-01-31. 
 
Svenska begravningsbyråers förbund -Muslimsk 
begravning:  
http://www.begravningar.se/att-ordna-
begravning/olika-begravningsformer/islam-
muslimsk-begravning 
 
Åtgärdsprogram för bevarande av hotade åkero-
gräs. 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publ
ikationer/620-5659-X.pdf 
 
Fornsök 
http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-
fmis/ 
 
Historiska kartor, Lantmäteriet:  
http://www.lantmateriet.se 
  
Carlotta, kulturen i Lund: 
http://carl.kulturen.com/ 
 
Kulturmiljöbild: 
http://kmb.raa.se/cocoon/bild/public_search.htm
l 
 
Gravar.se 
http://gravar.se/ 
 



 

Svalöv kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 | 49 

Riksintressen för kulturmiljövården – Skåne Län: 
http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/
riksintressen/ 
 
Trädportalen: 
http://www.tradportalen.se 
 
Artportalen: 
https://www.artportalen.se/ViewSighting/SearchS
ighting 
 
Rödlistan: 
https://www.artdatabanken.se/var-
verksamhet/rodlistning/ 
 
Artskyddsförordningen: 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.ht
m  
 
Biotopskyddsområden, Naturvårdsverkets hand-
bok:  
http://www.naturvardsverket.se/Om-
Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/0100/978-
91-620-0176-6/  
  
Förordningen om områdesskydd: 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981252.HT
M 
 
Handbok för artskyddsförordningen, del 1: 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publ
ikationer/978-91-620-0160-5.pdf 
 

 

 

 

Kristianstad 2018-03-22 

Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson 
 

 
 
 

 



 

50 |Svalöv kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 

 

Bilaga 1 – Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar 
Se planritning på s.55. 

 
Kvarter & 
Gravplats 

Gravvård, beskrivning Inskriptioner Gravplats och växtlighet Värderingsbedömning  

Kvarter 2 Högrest granitvård med ett infällt 
porträtt av den gravlagda mannen.  
 

Fil. Doktor 
Emil Olin 
1869-1915 
Elisabet Olin 
F. Anderberg 
1876-1944 
Hjalmar 
1921 
Eva  
1901-1974 

Gravplatsen omgärdas av buxbom och 
har ett ytskikt täckt med singel. Grav-
vården flankeras av två fritt växande 
vintergröna buskar.   

Titeln Fil. Doktor berättar om den gravlagdes 
sociala ställning i samhället, och har härmed ett 
social- och samhällshistoriskt värde. Emil 
Olin var en betydelsefull person för lantbruks-
skolan i Svalöv och har därför ett lokalhisto-
riskt värde.  

Kvarter 2 Anspråkslösa rektangulär vård 
huggen i diabas eller svart granit. 
Nedsänkt text, ingen dekor.  

Folkskoleläraren 
Karl Petersson 
1848-1923 
Elna Petersson 
1849-1934 
Lärare 
Ebba 
1886-1969 
Anna 
1882-1972 
Min förlossare lever 
 

Gravplatsen omgärdas av buxbom och 
saknar ett ytskikt med singel. På jämte 
sidor om vården står två nyplanterade 
vintergröna buskar. 

Titeln folkskollärare berättar om den gravlagdes 
sociala ställning i samhället. Gravvården har ett 
social- och samhällshistoriskt värde som 
främst är knutet till av de två kvinnliga grav-
lagda, Ebba och Anna. De presenteras som 
Lärare. Kvinnliga yrkestitlar är ovanliga på 
Svalövs kyrkogård.  

Kvarter 4 Mindre granit eller diabasvård med 
bruten topp. Stjärn dekor och ned-
sänkt text. Rik påväxt av alger, 
lavar och mossor.  

Ida Teolina  
Risberg 
1895-1907 
Karl Alfred 
Risberg 
1898-1907 

Gravplatsen saknar omgärdning och 
planteringar, med ett ytskikt av gräs.   

Gravvårdens inskriptioner ger oss en inblick i ett 
tragiskt livsöde. De både gravlagda barnen var 
troligtvis syskon, som dog samma år. Gravvår-
dar som den här har ett social- och samhälls-
historiskt värde.   
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Kvarter 4 Gjutjärnskors med en inskriptions-

platta fäst på en granitsockel. 
Olga Gravplatsen saknar omgärdning och 

planteringar, med ett ytskikt av gräs.   
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. 

Kvarter 4 Tredelad marmorvård med bruten 
topp och en krans som dekor. 

Minne åt 
Kerstin Åkesson 
Född i Munkagårda 1860 
Död i Derstad 1882 
 

Gravplats med tre vårdar. Gravplatsen 
har ett ytskikt täckt med singel och om-
gärdas av ett stenstaket. Två cypresser 
flankerar en av vårdarna.  

Gravvården visar en hög hantverksskicklighet, 
och har härmed ett kont- och hantverkshisto-
riskt värde.  

Kvarter 5 Naturromantisk inspirerad högrest 
granitvård med en polerad inskript-
ionsplatta och kors- och blad de-
kor. Vårdens baksida är ojämn, 
bearbetad för att se ”naturlig” ut.  

F.D. Lantbrukaren 
Ola Månsson 
Axelvold 
*17/10 1847 † 26/5 1917 
Hustrun 
Hanna 
*4/10 1834 † 2/9 1905 
 

Gravplatsen saknar omgärdning och 
planteringar, med ett ytskikt av gräs.   

Gravvårdens titlar beskriver de gravlagdas soci-
ala ställning i samhället, och har ett social- och 
samhällshistoriskt värde. Men gravvården har 
också ett lokalhistoriskt värde då inskription-
erna har en lokal koppling till Axelvold. Den 
naturromantiska gravvården har ett kont- och 
hantverkshistoriskt värde. 

Kvarter 5 Naturromantisk inspirerad låg 
granitvård med polerad inskript-
ionsplatta.  

Jöns Jonsson 
*I Dalby 1/11 1867 
†I Källstorp 14/3 1918 

Gravplatsen saknar omgärdning och 
planteringar, med ett ytskikt av gräs.   

Den naturromantiska gravvården har ett kont- 
och hantverkshistoriskt värde. Inskriptioner-
na ger oss information om den gravlagdes fö-
delse- och dödsort och har härmed ett lokalhi-
storiskt värde.  
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Kvarter 5 Grovhuggen ”Bautasten” i granit 
med nedsänkt text och ett infällt 
porträtt av den gravlagda mannen. 

Per Bondesson 
*10/12 1843 
†1/8 1921 
Bengta Bondesson 
*16/11 1849 
†8/5 1933 
 

På gravplatsen står det flera mindre 
gravvårdar som omgärdas av ett dekora-
tivt järnstaket. Formklippta idegranar 
flankerar gravvården.  

Gravvården har främst ett samhälls- och soci-
alhistoriskt värde eftersom att den är rest över 
Per Bondesson och hans fru. Per hade en stor 
betydelse för bygdens framväxt som nämnde-
man, ledamot, direktör och lantbrukare. Hans 
betydelsefullaste insats är den mejerirörelse och 
kreatursavel, som han idkade på sin gård och har 
av den anledningen även ett lokalhistoriskt 
värde. 

Kvarter 5 Granitvård som kröns av ett kors 
likt en naturromantisk trädstam.   

Lantbrukaren  
Sven Olsson 
Munkagårda 
1853-1907 
Hustrun 
Ida Maria 
1854-1935 

Gravplatsen saknar omgärdning och 
planteringar, med ett ytskikt av gräs.   

Gravvården har främst ett konst- och hant-
verkshistoriskt värde, knutet till det naturro-
mantiska korset som liknar en trädstam. Men 
också ett social- och samhällshistoriskt 
värde.  

Kvarter 6 Skånsk kalkstensvård med dekor av 
ett allseende öga.  

Wedik Wallman 
*Fornåsa 18/5 1857 
†Markaryd 10/3 1941 
Anna Wallman 
*Linköping 23/8 1862 
†Svalöv 27/4 1948 

Gravplatsen omgärdas av buxbom och 
har ett ytskikt täckt med singel. 

Skånska kalkstensvårdar var den vanligaste stele-
typen på skånska kyrkogårdar mellan 1810-1860-
talet och har ett kulturhistoriskt värde. Just 
den här vården är intressant då den ser ut att 
vara återanvänd. Gravvården visar en hög hant-
verksskicklighet med uthuggen inskription och 
dekor och har härmed ett konst- och hant-
verkshistoriskt värde. 

Kvarter 7 Massiv granitvård med klassisitiska 
drag.   

Wiktor Österlund 
1876-1927 
Hilda Österlund 
1874-1962 
Ragnar Österlund 
1903-1943 

Gravplatsen har ett ytskikt av singel och 
ingen växtlighet som omgärdas av 
stenram och ett smidesstaket fäst i gra-
nitpollare med pyramidformad topp.  

Gravplatsen och gravvården har ett konst- och 
hantverkshistoriskt värde, knutet till de klas-
sicistiska strama dragen.  
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Kvarter 2, 1 Kvarter 2, 2 Kvarter 4, 1 Kvarter 4, 2 

Kvarter 4, 3 Kvarter 5, 1 Kvarter 5, 2 Kvarter 5, 3 
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Kvarter 5, 4 Kvarter 6, 1 Kvarter 7, 1 
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Svalövs nya 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 vid och NO om bårhuset 6202834 1331174 på stam av lind Tony Svensson

gulpudrad sköldlav Melanelixia subaurifera vid och NO om bårhuset 6202834 1331174 på stam av lind Tony Svensson

slånlav Evernia prunastri vid och NO om bårhuset 6202834 1331174 på stam av lind Tony Svensson

blemlav Phlyctis argena vid och NO om bårhuset 6202834 1331174 på stam av lind Tony Svensson

kranslav Phaeophyscia orbicularis vid och NO om bårhuset 6202834 1331174 på stam av lind Tony Svensson

vägglav Xanthoria parietina vid och NO om bårhuset 6202834 1331174 på stam av lind Tony Svensson

lövträdskantlav Lecanora chlarotera vid och NO om bårhuset 6202834 1331174 på stam av lind Tony Svensson

mjölkantlav Lecanora expallens vid och NO om bårhuset 6202834 1331174 på stam av lind Tony Svensson

- Lecanora hageni vid och NO om bårhuset 6202834 1331174 på stam av lind Tony Svensson

blåslav Hypogymnia physodes vid och NO om bårhuset 6202834 1331174 på stam av lind Tony Svensson

ljuslav Xanthoria candelaria vid och NO om bårhuset 6202834 1331174 på stam av lind Tony Svensson

finlav Physcia tenella vid och NO om bårhuset 6202834 1331174 på stam av lind Tony Svensson

mjölig brosklav Ramalina farinacea vid och NO om bårhuset 6202834 1331174 på stam av lind Tony Svensson

kyrkogårdslav Pleurosticta acetabulum vid och NO om bårhuset 6202834 1331174 på stam av lind Tony Svensson

fjällig dagglav Physconia perisidiosa vid och NO om bårhuset 6202834 1331174 på stam av lind Tony Svensson

skrynkellav Parmelia sulcata vid och NO om bårhuset 6202834 1331174 på stam av lind Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea vid och NO om bårhuset 6202833 1331204 NR 81 med kyrkogårdslav på stam av lind Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea vid och NO om bårhuset 6202826 1331202 NR 82 med kyrkogårdslav på stam av lind Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea vid och NO om bårhuset 6202813 1331197 NR 84 på stam av lind Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea vid och NO om bårhuset 6202815 1331181 NR 85 med kyrkogårdslav på stam av lind Tony Svensson

grynig ägglav Candelariella xanthostigma vid och NO om bårhuset 6202834 1331174 på stam av lind Tony Svensson

mjölig skivlav Buellia griseovirens vid och NO om bårhuset 6202834 1331174 på stam av lind Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea vid och NO om bårhuset 6202835 1331161 NR 64 på stam av lind Tony Svensson

lucker mjöllav Lepraria lobificans vid och NO om bårhuset 6202834 1331174 på stam av lind Tony Svensson

elegantula?? vid och NO om bårhuset 6202832 1331158 NR 66 på stam av lind Tony Svensson

eventuell elegantula (ej belagd) vid och NO om bårhuset 6202832 1331153 NR 67 på stam av lind Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea vid och NO om bårhuset 6202835 1331149 NR 68 på stam av lind Tony Svensson

eventuell elegantula vid och NO om bårhuset 6202835 1331149 NR 68 på stam av lind Tony Svensson

hjälmrosettlav Physcia adscendens vid och NO om bårhuset 6202834 1331174 på stam av lind Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea vid och NO om bårhuset 6202846 1331158 NR 73 på stam av lind Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea vid och NO om bårhuset 6202822 1331157 NR 89 på stam av lind Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea vid och NO om bårhuset 6202819 1331164 NR 88 på stam av lind Tony Svensson
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allav Lecanora carpinea vid och NO om bårhuset 6202834 1331174 på stam av lind Tony Svensson

stor hättemossa Orthotrichum lyellii vid och NO om bårhuset 6202834 1331174 på stam av lind Tony Svensson

kornskruvmossa Syntrichia papillosa vid och NO om bårhuset 6202834 1331174 på stam av lind Tony Svensson

skogshättemossa Orthotrichum stramineum vid och NO om bårhuset 6202834 1331174 på stam av lind Tony Svensson

strimhättemossa Orthotrichum affine vid och NO om bårhuset 6202834 1331174 på stam av lind Tony Svensson

trubbhättemossa Orthotrichum obtusifolium vid och NO om bårhuset 6202834 1331174 på stam av lind Tony Svensson

alléskruvmossa Syntrichia virescens vid och NO om bårhuset 6202834 1331174 NR 74, hålträd på stam av lind Tony Svensson

guldlockmossa Homalothecium sericeum vid och NO om bårhuset 6202834 1331174 NR 74, hålträd på stam av lind Tony Svensson

gräshakmossa Rhytidiadelphus squarrosus Svalövs kyrka, kyrkogården 6202765 1331200 i fet gräsmatta Tony Svensson

ljuslav Xanthoria candelaria Svalövs kyrka, kyrkogården 6202765 1331200 på stam av björk Tony Svensson

slånlav Evernia prunastri nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av björk Tony Svensson

blåslav Hypogymnia physodes nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av björk Tony Svensson

färglav Parmelia saxatilis nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av björk Tony Svensson

vägglav Xanthoria parietina nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av björk Tony Svensson

skrynkellav Parmelia sulcata nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av björk Tony Svensson

blågrå mjöllav Lepraria incana nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av björk Tony Svensson

klubbsköldlav Melanelia exasperatula nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av björk Tony Svensson

gulpudrad sköldlav Melanelixia subaurifera nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av björk Tony Svensson

mjölig trattlav Cladonia coniocraea nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av björk Tony Svensson

kustsnurrmossa Dicranoweisia cirrata nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av björk Tony Svensson

skrynkellav Parmelia sulcata nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av rönn Tony Svensson

gulpudrad sköldlav Melanelixia subaurifera nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av rönn Tony Svensson

allav Lecanora carpinea nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av rönn Tony Svensson

asplav Lecidella elaeochroma nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av rönn Tony Svensson

rosettbrosklav Ramalina fastigiata nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av rönn Tony Svensson

lövträdskantlav Lecanora chlarotera nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av rönn Tony Svensson

vägglav Xanthoria parietina nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av rönn Tony Svensson

kyrkogårdslav Pleurosticta acetabulum nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av rönn Tony Svensson

mjölig brosklav Ramalina farinacea nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av rönn Tony Svensson

strimhättemossa Orthotrichum affine nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av rönn Tony Svensson

kranslav Phaeophyscia orbicularis nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av tysklönn Tony Svensson

finlav Physcia tenella nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av tysklönn Tony Svensson

slånlav Evernia prunastri nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av tysklönn Tony Svensson



gulkantad dagglav Physconia enteroxantha nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av tysklönn Tony Svensson

kyrkogårdslav Pleurosticta acetabulum nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av tysklönn Tony Svensson

mjölig brosklav Ramalina farinacea nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av tysklönn Tony Svensson

blåslav Hypogymnia physodes nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av tysklönn Tony Svensson

flikig sköldlav Melanohalea laciniatula nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av tysklönn Tony Svensson

mjölkantlav Lecanora expallens nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av tysklönn Tony Svensson

gulpudrad sköldlav Melanelixia subaurifera nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av tysklönn Tony Svensson

mjölig skivlav Buellia griseovirens nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av tysklönn Tony Svensson

strimhättemossa Orthotrichum affine nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av tysklönn Tony Svensson

hårhättemossa Orthotrichum diaphanum nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av tysklönn Tony Svensson

stor hättemossa Orthotrichum lyellii nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av tysklönn Tony Svensson

skogshättemossa Orthotrichum stramineum nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av tysklönn Tony Svensson

Schistidium? nya kyrkogården 6202765 1331200 NR 136 på trädbas av tysklönn Tony Svensson

parasit på gulkantad dagglav nya kyrkogården 6202765 1331200 NR 125 på stam av tysklönn Tony Svensson

gulkantad dagglav Physconia enteroxantha nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av hängask Tony Svensson

blemlav Phlyctis argena nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av hängask Tony Svensson

kranslav Phaeophyscia orbicularis nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av hängask Tony Svensson

mjölkantlav Lecanora expallens nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av hängask Tony Svensson

allav Lecanora carpinea nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av hängask Tony Svensson

slånlav Evernia prunastri nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av hängask Tony Svensson

dropplav Cliostomum griffithii nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av hängask Tony Svensson

takmossa Syntrichia ruralis nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av hängask Tony Svensson

trubbskruvmossa Syntrichia latifolia nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av hängask Tony Svensson

allémossa Leucodon sciuroides nya kyrkogården 6202765 1331200 på trädbas av hängask Tony Svensson

judasöra Auricularia auricula-judae nya kyrkogården 6202765 1331200 på nedfallen gren av hängask Tony Svensson

askskinn Peniophora limitata nya kyrkogården 6202765 1331200 på död gren av hängask Tony Svensson

kyrkogårdslav Pleurosticta acetabulum nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av lind Tony Svensson

ljuslav Xanthoria candelaria nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av lind Tony Svensson

gulkantad dagglav Melanelixia subaurifera nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av lind Tony Svensson

brämlav Tuckermanopsis chlorophylla nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av lind Tony Svensson

slånlav Evernia prunastri nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av lind Tony Svensson

vägglav Xanthoria parietina nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av lind Tony Svensson

skogshättemossa Orthotrichum stramineum nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av lind Tony Svensson



alléskruvmossa Syntrichia virescens nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av lind Tony Svensson

gulkantad dagglav Physconia enteroxantha nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av hästkastanj Tony Svensson

grynig ägglav Candelariella xanthostigma nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av hästkastanj Tony Svensson

slånlav Evernia prunastri nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av hästkastanj Tony Svensson

finlav Physcia tenella nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av hästkastanj Tony Svensson

liten skivlav Amandinea punctata nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av hästkastanj Tony Svensson

flarnlav Hypocenomyce scalaris nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av hästkastanj Tony Svensson

gulpudrad sköldlav Melanelixia subaurifera nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av hästkastanj Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea nya kyrkogården 6202835 1331243 NR 3 på stam av hästkastanj Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea nya kyrkogården 6202833 1331249 NR 4 på stam av hästkastanj Tony Svensson

mjölkantlav Lecanora expallens nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av hästkastanj Tony Svensson

blågrå mjöllav Lepraria incana nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av hästkastanj Tony Svensson

brämlav Tuckermanopsis chlorophylla nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av hästkastanj Tony Svensson

skrynkellav Parmelia sulcata nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av hästkastanj Tony Svensson

vägglav Xanthoria parietina nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av hästkastanj Tony Svensson

kranslav Phaeophyscia orbicularis nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av hästkastanj Tony Svensson

ljuslav Xanthoria candelaria nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av hästkastanj Tony Svensson

alléskruvmossa Syntrichia virescens nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av hästkastanj Tony Svensson

kustsnurrmossa Dicranoweisia cirrata nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av hästkastanj Tony Svensson

skogshättemossa Orthotrichum stramineum nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av hästkastanj Tony Svensson

cypressfläta Hypnum cupressiforme nya kyrkogården 6202765 1331200 på stam av hästkastanj Tony Svensson

järnsparv Prunella modularis nya kyrkogården 6202765 1331200 i träd Tony Svensson

tusensköna Bellis perennis nya kyrkogården 6202765 1331200 i fet gräsmatta Tony Svensson

ogräsmaskrosor Taraxacum sect. Ruderalia nya kyrkogården 6202765 1331200 i fet gräsmatta Tony Svensson

vintergröna Vinca minor nya kyrkogården 6202765 1331200 förvildad i häck Tony Svensson

revsuga Ajuga reptans nya kyrkogården 6202765 1331200 i gräsmatta Tony Svensson

kirskål Aegopodium podagraria nya kyrkogården 6202765 1331200 i fet gräsmatta Tony Svensson

skogsviol Viola riviniana nya kyrkogården 6202765 1331200 i buskage Tony Svensson

gul fetknopp Sedum acre nya kyrkogården 6202765 1331200 på störd jord Tony Svensson

majveronika Veronica serpyllifolia nya kyrkogården 6202765 1331200 på störd jord Tony Svensson

prästkrage Leucanthemum vulgare nya kyrkogården 6202765 1331200 i gräsmatta Tony Svensson

majsmörblommor Ranunculus auricomus agg. nya kyrkogården 6202765 1331200 i gräsmatta Tony Svensson

åkermadd Sherardia arvensis nya kyrkogården 6202765 1331200 mkt riklig intill kyrkvägg Tony Svensson



grynig dagglav Physconia grisea gamla kyrkogården 6202844 1331321 100-tals bålar på grindstolpar Tony Svensson

liten skivlav Amandinea punctata gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam sv tysklönn Tony Svensson

finlav Physcia tenella gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam sv tysklönn Tony Svensson

slånlav Evernia prunastri gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam sv tysklönn Tony Svensson

mjölig brosklav Ramalina farinacea gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam sv tysklönn Tony Svensson

flikig sköldlav Melanohalea laciniatula gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam sv tysklönn Tony Svensson

mjölkantlav Lecanora expallens gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam sv tysklönn Tony Svensson

skrynkellav Parmelia sulcata gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam sv tysklönn Tony Svensson

kranslav Phaeophyscia orbicularis gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam sv tysklönn Tony Svensson

gulkantad dagglav Physconia enteroxantha gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam sv tysklönn Tony Svensson

grynig ägglav Candelariella xanthostigma gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam sv tysklönn Tony Svensson

kyrkogårdslav Pleurosticta acetabulum gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam sv tysklönn Tony Svensson

lövsträdskantlav Lecanora chlarotera gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam sv tysklönn Tony Svensson

ljuslav Xanthoria candelaria gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam sv tysklönn Tony Svensson

grön spiklav Calicium viride gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam sv tysklönn Tony Svensson

blemlav Phlyctis argena gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam sv tysklönn Tony Svensson

vägglav Xanthoria parietina gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam sv tysklönn Tony Svensson

fjällig dagglav Physconia perisidiosa gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam sv tysklönn Tony Svensson

klubbsköldlav Melanelia exasperatula gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam sv tysklönn Tony Svensson

guldlockmossa Homalothecium sericeum gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam sv tysklönn Tony Svensson

skogshättemossa Orthotrichum stramineum gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam sv tysklönn Tony Svensson

allémossa Leucodon sciuroides gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam sv tysklönn Tony Svensson

reffelsprickling Hysterium pulicare gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam sv tysklönn Tony Svensson

blågrå mjöllav Lepraria incana gamla kyrkogården 6202844 1331321 NR 149-153; 151, 153 på stam av lind Tony Svensson

kyrkogårdslav Pleurosticta acetabulum gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam av lind Tony Svensson

slånlav Evernia prunastri gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam av lind Tony Svensson

skrynkellav Parmelia sulcata gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam av lind Tony Svensson

gulkantad dagglav Physconia enteroxantha gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam av lind Tony Svensson

kyrkogårdslav Pleurosticta acetabulum gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam av lind Tony Svensson

dropplav Cliostomum griffithii gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam av lind Tony Svensson

liten skivlav Amandinea punctata gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam av lind Tony Svensson

grön spiklav Calicium viride gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam av lind Tony Svensson

rostfläckig nållav Chaenotheca ferruginea gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam av lind Tony Svensson



gulpudrad sköldlav Melanelixia subaurifera gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam av lind Tony Svensson

mjölkantlav Lecanora expallens gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam av lind Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea gamla kyrkogården 6202866 1331350 NR 154 på stam av hästkastanj Tony Svensson

kyrkogårdslav Pleurosticta acetabulum gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam av hästkastanj Tony Svensson

kranslav Phaeophyscia orbicularis gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam av hästkastanj Tony Svensson

finlav Physcia tenella gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam av hästkastanj Tony Svensson

slånlav Evernia prunastri gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam av hästkastanj Tony Svensson

vägglav Xanthoria parietina gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam av hästkastanj Tony Svensson

mjölig brosklav Ramalina farinacea gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam av hästkastanj Tony Svensson

blågrå mjöllav Lepraria incana gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam av hästkastanj Tony Svensson

grön spiklav Calicium viride gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam av hästkastanj Tony Svensson

kyrkogårdslav Pleurosticta acetabulum gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam av hästkastanj Tony Svensson

vägglav Xanthoria parietina gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam av hästkastanj Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea gamla kyrkogården 6202832 1331331 NR 15 (även NR 139) på stam av hästkastanj Tony Svensson

liten skivlav Amandinea punctata gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam av hästkastanj Tony Svensson

lövträdskantlav Lecanora chlarotera gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam av hästkastanj Tony Svensson

bandmossa Metzgeria furcata gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam av hästkastanj Tony Svensson

ostronmussling Pleurotus ostreatus gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam av hästkastanj Tony Svensson

reffelsprickling Hysterium pulicare gamla kyrkogården 6202844 1331321 på stam av hästkastanj Tony Svensson

jordreva Glechoma hederacea gamla kyrkogården 6202844 1331321 i gräsmatta Tony Svensson

svalört Ficaria verna gamla kyrkogården 6202844 1331321 i gräsmatta Tony Svensson

skelört Chelidonium majus gamla kyrkogården 6202844 1331321 på mur Tony Svensson

skogsviol Viola riviniana gamla kyrkogården 6202844 1331321 i gräsmatta Tony Svensson

skuggveronika Veronica hederifolia ssp. lucorum gamla kyrkogården 6202844 1331321 i gräsmatta Tony Svensson

tusensköna Bellis perennis gamla kyrkogården 6202844 1331321 i fet gräsmatta Tony Svensson

ogräsmaskrosor Taraxacum sect. Ruderalia gamla kyrkogården 6202844 1331321 i fet gräsmatta Tony Svensson

rödkämpar Plantago media gamla kyrkogården 6202844 1331321 i gräsmatta Tony Svensson


