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Omslagsfoto: Skårby kyrka sett från väster med ny trappa till vänster om tornet.  
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502. 
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 Skårby ligger i Ystad kommun i södra Skåne. 

Kyrkan ligger mitt i byn. Norr om kyrkogården finns en park. Sydväst om kyrkan och kyrkogården ligger en skola som nu-
mera inrymmer församlingshem och expedition.  
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Administrativa uppgifter 
Objekt  Skårby kyrkogård 
Socken  Skårby  
Kommun  Ystad  
Länsstyrelsens beslut 433-12845-2019 
Regionmuseets dnr M12.20-161-19 
Byggherre/beställare Ljunits församling 
Entreprenör  Bollerups Minimaskin AB 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet i Skåne, Kerstin Börjesson 
Byggnadstid  hösten 2019 
Slutbesiktning 2020-11-09 
Rapport granskad av Karin Hernborg 

Inledning 
Antikvarisk medverkan inför renoveringen av en trappa till Skårby kyrkogård på-
börjades i september 2018. Den gamla trappan hade då spärrats av för allmänheten 
av säkerhetsskäl eftersom den var ojämn och farlig att gå i. Församlingen ville bygga 
om trappan till en ramp med trappa på ena sidan. Rampen skulle göra det enklare 
att komma upp på kyrkogården med en maskingräsklippare. En skiss till den ny 
rampen/trappa hade upprättats av vaktmästaren på platsen, Odeth Stamsnijder. 
Efter samråd på plats med medverkande antikvarie omarbetades förslaget något. 
En antikvarisk konsekvensbeskrivning utfördes och tillståndsansökan skickades in 
till länsstyrelsen. Rivning av den befintliga trappan och uppbyggnaden av den nya 
trappan utfördes under augusti-september 2020. Antikvarisk slutbesiktning gjordes 
i november 2019.  

Historik med relevans för ärendet 
Skårby kyrka är en romansk kyrkobyggnad som ligger på en liten höjd intill en 
sänka mot norr. Kyrkogården sluttar utmed alla sidor ned till en meterhög, bitvis 
något högre, mur. Den äldsta lantmäterikartan över Skårby, som är från 1700-talet, 
visar en mur eller någon form av omgärdning kring kyrkogården. Kyrkogården 
hade vid denna tid en nästintill rund form. Utanför kyrkogårdens nordvästra sida 
låg klockaregården med tre längor. Den östra längan gränsade till kyrkogården. 
Väster om kyrkogården fanns hagmark tillhörande prästgården och ett ”kyrkohus” 
kanske en äldre tiondebod. Prästgården låg söder om kyrkogården intill bygatan 
eller bytorget. Någon huvudingång till kyrkogården är inte utritad på kartan men 
bör ha varit i södra sidan framför prästgården med gång fram till vapenhuset, eller 
från bygatan i öster.  
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Ovan till vänster syns ett utsnitt ur en lantmäterikarta från 1700-talet och till höger en karta från 1906, källa: Lantmäte-
riets historiska kartor. Nedre bilden till vänster visar Skånska rekognosceringskartan från omkring 1820. Bilden till höger 
är från Wåhlins fotosamling, 1900-talets början; Skånes Hembygdsförbunds bibliotek. 

 

Fotografi av kyrkan och kyrkogården från nordväst, Sven Brandel 1924, Kulturmiljöbild RAÄ.  
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En senare karta från 1906 visar att kyrkogården delvis har kvar sin oregelbundna 
form. Bygatan har fått en västlig sträckning, förbi, och längre ifrån kyrkogården. 
Den västra sträckningen finns dokumenterad redan på en karta från 1855 men var 
inte genomförd vid uppmätningen för Skånska Rekognosceringskartan kring 1820. 
På 1906 års karta har klockaregården ersatts av nya byggnader längs vägen. Mot 
väster verkar kyrkogården ha rätats ut något och utvidgats på det som tidigare var 
gatumark, kanske i samband med att vägen drogs om. En mur har anlagts utmed 
denna sträckning som gör en krök in mot tornets sydvästra hörn. Kyrkogårdens 
huvudingång har förlagts till den nya delen med en liten stig fram till vapenhuset 
från väster. Byvägen öster och söder om kyrkogården har ersatts av ny huvudväg 
väster om kyrkan och kyrkogården.  

Ett äldre fotografi av Skårby kyrka och kyrkogård taget från nordväst, kanske 
kring 1900-talets början, visar hur höjdskillnaden mellan kyrkogård och marken 
utanför togs upp av en brant slänt. Troligen fanns ingen trappa. Sly och växtlighet 
gör det svårt att urskilja någon mur just här. Skårby kyrka hade under en period 
stått öde sedan kyrkan i Marsvinsholm tagit över rollen som församlingskyrka. Un-
der 1920-talet genomfördes en renovering av västra kyrkogårdsmuren som då var 
förfallen. Grindpartiet som bör ha varit från 1800-talets mitt, murades om. Sanno-
likt gjordes en del uppsnyggande åtgärder både på kyrkogård och kyrka vid samma 
tillfälle. På ett fotografi från 1924 har en trappa i slänten intill tornet tillkommit, 
någon tydlig stödmur är ännu svår att se. Kring den nya kyrkogårdsdelen finns en 
mur och marken närmast tornet verkar ha snyggats till lite. Skårby kyrka renovera-
des och återinvigdes 1934. På 1940-talet inreddes ett bårhus i tornets bottenvåning. 
I samband med detta kan den utvändiga plattläggningen ha tillkommit och trappan 
ha justerats eller lagts om till sin nuvarande bredd på 2,5 m. Trappans bredd har 
sannolikt att göra med behovet för kistbärare att gå upp denna väg. Kyrkogårds-
muren genomgick en renovering under 1980-talet. Trappan i nordväst verkar inte 
ha berörts av denna renovering. 

Bakgrund till åtgärden 
Den aktuella trappan var före renoveringen uppbyggd med en sidomur av flis och 
gråstensblock lagda i ett cementhaltigt bruk. Mot öster anslöt sidomuren till kyr-
kogårdsmuren. Trappans höjd var cirka 1,6 meter, längden 4 meter samt bredden 
2,5 meter och stegen var lagda av breda kalkstensblock. Ett enkelt räcke av rundjärn 
löpte från nedre steget till det översta steget längs norra kanten. Stegen låg lösa och 
hade rört sig utåt samt en del var spruckna och vittrade. Trappan var vid arbetets 
början avspärrad av säkerhetsskäl och i stort behov av renovering. Samtidigt ville 
församlingen göra en viss anpassning av trappan med möjlighet för vaktmästaren 
att dra upp en maskingräsklippare på kyrkogården denna väg.  
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Den avspärrade trappan före renovering. Stegen var lagda med kalksten som blev mycket hala vid fuktig väderlek. Skador i 
stenen gjorde stegen ojämna och farliga att gå i. Trappan upplevdes brant. Den nedre bilden visar den branta trappan sedd 
uppifrån. Trappan var ovanligt bred vilket sannolikt kan förklaras med att tornets bottenvåning tidigare använts som bår-
hus och att en bred trappa behövdes för att kunna bära upp kistan.  

 

  



 
Skårby kyrkogård – renovering av trappa 

9 

I samråd med antikvarie diskuterades alternativen till en ramp då denna hade 
behövt göras mycket lång för att få en godkänd lutning. Istället föreslogs en terras-
serad ramp, vilken skulle få formen av en trappa med långa steg med låg steghöjd. 
Denna skulle kunna användas både av vaktmästare och besökare och inte bli alltför 
dominerande i den befintliga miljön. Det beslöts också att minska trappans bredd 
samt att sänka marknivån något ovanför trappan för att få ned höjden ännu mer. 
Trappans stomme skulle byggas upp av dränerande makadam och bärlager och 
stegen täckas av fingradigt singel, sättgrus. Till kantsten skulle gamla kantstenar av 
granit användas. Utsidan av trappan skulle byggas upp av obearbetad marksten 
med samma utseende som kyrkogårdsmuren.  Kalkstenen framför ingången till 
tornet skulle plockas bort och ersättas med grus. Detta var dels för att få ned höj-
den på marknivån framför tornet och dels för att undvika halkrisk med hala plattor 
framför trappan.  

Väster om tornet finns en liten höjning i form av naturlig sluttning. Den na-
turliga sluttningen intill kyrkbacken, har sannolikt grävts bort och jämnats ut intill 
trappan i samband med att man anlade förrådet intill kyrkogårdens nordvästra sida. 
Vid trappans fot föreslogs därför att marknivån skulle höjas något för att minska 
höjdskillnaden ytterligare. På detta sätt skulle trappan övergå naturligt mot den gru-
sade marknivån mot nordväst och i söder följa den naturliga slänten framför tornet. 
Mot söder bedömdes inte trappan behöva någon stödmur. Istället skulle trappans 
södra sida ha stöd från tornet i ovankant, och längre ned av den naturliga slänten. 
Möjligen kunde trappan behöva kompletteras med stöd intill tornets nordvästra 
hörn. Här låg redan en del lösa stenar staplade ovanpå jordfasta stenar. De lösa 
stenarna kunde läggas om något som ytterligare stöd för den nya trappan. Jordfasta 
stenar skulle dock inte röras då de kan utgöra grundläggning för tornet.  

Inför tillståndsansökan diskuterades också ett räcke till den nya trappan. 
Längst nere vid trappans fot behövdes inget räcke. Däremot krävdes ett räcke av 
säkerhetsskäl där trappan är som högst. En möjlighet som diskuterats på plats var 
att bygga på sidomuren något till en kant. Detta skulle dock ge intrycket av att 
trappan är högre än den är och därmed ge en mer påtaglig inverkan på miljön. Av 
denna anledning var ett räcke av smide eller en järnkätting att föredra. Något färdigt 
förslag till räcke fanns inte vid arbetets början. Däremot var man överens om att 
detta skulle göras i enkel stil och av smidesjärn. 
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Trappan efter renovering. De två högra bilderna visar trappan innan räcket var på plats. Framför ingången till tornet sänk-
tes marknivån och grus ersatte kalkstensplattorna. Ingångsstenen i dörröppningen till tornet lades med lutning utåt för 
bättre tillgänglighet.   
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Utförda åtgärder 
Antikvarie var på plats vid rivningen av den befintliga muren/trappan. Rivningen 
gjordes varsamt med en mindre grävmaskin och samt handgrävning med spade. 
Kalkstenarna som togs bort från trappan kördes till Marsvinsholms kyrkogård där 
man lade dessa på deponi för eventuellt återbruk i framtiden. Övrig sten togs till 
vara och återanvändes för uppbyggnaden av det nya bärlagret och stödmuren. Intill 
den gamla trappan gick en elledning in till tornet. Denna grävdes fram och lades 
om något och marken ovanför trappan, framför tornets norra sida, sänktes. Så långt 
grävningen pågick berördes enbart sentida fyllnadslager intill gråstensmuren som 
anslöt från norr., de var delvis lagda på ett sättbruk av cement. Tornets grundlägg-
ning berördes inte av arbetena.  

Den nya trappan byggdes upp av återanvänd sten och bärlager samt av ett 
dränerande skikt av makadam. Sidomuren byggdes upp av gråsten, en del återan-
vänt från rivningen av den gamla trappan. Därefter gjordes terrasseringen i enlighet 
med förslaget. Vid yttersidan, mot norr murades pollare av granit in vilka återan-
vändes från församlingens stenlager. På dessa monterades sedan ett räcke av smi-
desjärn. Räcket tillverkades av smeden Sven Sjöstedt i Sjörup.  

Iakttagelser i samband med renoveringen 
I fyllnadsmaterialet till den gamla trappan fanns förutom gråsten en del kalksten, 
storstenstegel och fragment av gravstenar. De senare togs om hand för att läggas 
upp på kyrkogården. En liten keramikskärva av okänd ålder togs också tillvara. 
Intill muren påträffades en del slagg som väckte en del frågor. Eftersom klockor 
och blygjutning ofta har skett i nära anslutning till kyrkorna så var det angeläget att 
undersöka om slaggen kunde komma från sådan verksamhet. Slaggen undersöktes 
av arkeolog Andreas Svensson som bedömde att det kunde vara reduktionsslagg 
alternativt komma från grovt järnsmide.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Arbetsprojektet med den nya trappan är ett gott exempel på hur samverkan mellan 
antikvarie/hantverkare och beställare ger goda resultat. Antikvarie kontaktades ti-
digt i processen och hade på så sätt möjlighet att yttra sig om förslaget. Vid arbetets 
utförande var antikvarien på plats. Under grävarbetet vid anläggningen av den nya 
trappan berördes enbart recenta fyllnadslager och fynd under arbetets gång togs 
till vara av församlingen. Både beställare och antikvarie var nöjda med resultatet 
som smälter fint in i den befintliga miljön med intilliggande stenmur och den lilla 
höjden med runstenen framför kyrkan. 

Lund 2020-02-21 

Kerstin Börjesson 
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Del av en gravsten av kalksten återfanns i fyllnadsmaterialet till den gamla trappan. Gravstenen är sannolikt från 1700-
talet – 1800-talets början. 

 

   

 

Ytterligare fynd från fyllnadsmaterialet: en gravsten (ovan till vänster) av kalksten som förlorat en inskriptionstavla av mar-
mor samma möjligen ett krönkors, slagg (höger bild) och gulglaserad keramik (nedre bild).  
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Slänten efter borttagning av trappan. Bilden till höger visar en rest efter en stenmur som låg bakom trappan. Intill denna 
fanns en elledning till tornet. Stenarna var lagda på ett sentida sättbruk med cement.  

 

   

Bortschaktning av den gamla trappan gjordes varsamt med maskin. Kalkstenar eller behugget stenmaterial togs åt sidan. 
Bilden till höger visar samma position som övre bilden till höger, efter borttagning av de utanpåliggande stenarna. De inre 
stenarna som syns i slänten rördes inte.  

 

   

Tillvarataget stenmaterial från slänten under trappan återanvändes i den nya sidomuren. Bilden till höger visar ledning in 
till tornet.  
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Den färdiga trappan efter montering av räcke.  

  

    

Detalj av räcket.  
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