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Vitaby ligger i Simrishamns kommun i östra Skåne. 

Vitaby kyrka och kyrkogård.  
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Sammanfattning  
Förslag till utvecklingsplan för kyrkogården upprättades av Mats Edström och Pär 
Gustavsson, Barup och Edström arkitektkontor 2018-11-08. Underhållsplan för 
kyrkogården upprättades av samma firma 2017. Regionmuseet fick i uppdrag att 
lämna en antikvarisk konsekvensbedömning till de föreslagna åtgärderna. Besök 
gjordes i januari 2019 och konsekvensbedömning lämnades 2019-02-06. Beslut 
från länsstyrelsen lämnades i mars varefter arbetena påbörjades. Kyrkogårdens 
norra mursträckning renoverades genom att muren lades om och trädkransen er-
sattes med lindar. På kyrkogårdens västra område, där avyttrade gravvårdar stått 
lutade mot muren, anlades ett lapidarium. Minneslunden fick ny avgränsning med 
häckar mot entrén från järnvägsperrongen intill kyrkogården. Den äldsta delen av 
den östra kyrkogårdsmuren lades delvis om. Arbetet med östra murens omläggning 
utfördes först under vår 2020 i avvaktan på arkeologiskt tillstånd från länsstyrelsen. 
Arbetet avslutades i juni 2020 och slutbesiktning gjordes i augusti. Medverkande 
antikvarie vid denna del av ärendet var Kerstin Börjesson. Innan arbetena startade 
hade häckar av idegran planterats utanför vaktmästarkontoret och som rygghäck i 
urnlunden.  

Administrativa uppgifter 
Objekt  Vitaby kyrkogård 
Socken   Vitaby 
Kommun   Simrishamn 
Arbetshandlingar Karta 2017-10-03, motivering och områ-

desbeskrivning, karta 2018-11-08, Barup 
& Edström arkitektkontor, komplettering 
2018-12-18 

Länsstyrelsens dnr  kyrkogård: 2019-03-25, 433-34958-2018 
   fornlämning: 2020-01-13, 431-13338-2019 
Regionmuseets dnr  M12.20-38-19, 1142 
Byggherre/beställare Kiviks församling 
Entreprenör   Anderssons Åkeri Entreprenad  

Ravlunda, Martin Svensson  
Markservice AB (östra mursträckningen) 

Antikvarisk medverkan Regionmuseet i Skåne genom Anna 
Rabow och Kerstin Börjesson 

Byggnadstid mars 2019 till juli 2020 
Slutbesiktning 2020-08-12 
Rapport granskad av Åsa Eriksson Green 
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Byggnadshistorik med relevans för ärendet 
Kyrkan vars äldsta delar är från 1100-talet med brett västtorn, vapenhus och en 
senare uppförd nykyrka ligger på en terrasserad höjd med utsikt över det öppna 
landskapet och havet. Den sydöstra delen av kyrkogården är äldst och utgörs av en 
brant sluttning. Enligt en karta från 1778 fanns det inte någon avgränsning kring 
kyrkogården. Skånska rekognoseringskartan från tidigt 1800-tal visar att kyrkogår-
den utgjordes av en tydligt avgränsad kulle. Enligt en kyrkogårdsbeskrivning från 
mitten av 1800-talet fanns en stenmur kring kyrkan och två ingångar varav den 
sydöstra finns kvar. Odaterade äldre fotografier av kyrkogården visar en kyrko-
gårdskulle med huvudsak högt gräs, mycket växtlighet och ett fåtal gravvårdar, 
varav en del liggande. De äldsta kvarvarande gravvårdarna idag är från tidigt 1800-
tal. Enligt foto daterat 1909 fanns det på den sydvästra sidan av kyrkogården 
klippta häckar på de tre avsatserna, idag finns den översta häcken kvar. 

Under slutet av 1800-talet och första delen av 1900-talet blev kyrkogården 
utvidgad i olika etapper åt norr och väster. Även det som kallas kyrkoplan tillkom 
då. Kyrkogårdsmuren utökades åt dessa håll och troligen planterades trädkransen. 
Ett foto från sekelskiftet 1900, som är taget på avstånd, visar att åtminstone den 
södra allén fanns vid denna tid. De nya gravplatserna anlades med rätlinjiga kvarter 
och gångar med gravplatser avgränsade med låga häckar och grusade ytor. Flygfo-
ton från 1930-talet visar de häck- och grusanlagda kvarteren och att det funnits 
många träd på kyrkogården. Förutom trädkransen och den södra allén fanns 
mindre träd, på fotona är de ännu ej uppväxta, längs gångarna i västra och norra 
kvarteren. På den terrasserade kullen fanns enstaka träd och en stor ansamling träd 
fanns på den nuvarande parkeringen i söder. Enligt vård- och underhållsplanen har 
häckomgärdade grusgravplatser och grusade gångar främst tagits bort på norra de-
len av kyrkogården. 

Skyddsföreskrifter enligt KML 
Kyrkobyggnader uppförda före 1940 är skyddade enligt 4 kap Kulturmiljölagen 
(KML). Även kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser är skyddade 
enligt denna lag. I vården av en begravningsplats ska dess betydelse som en del av 
kulturmiljön beaktas. Begravningsplatsen ska vårdas och underhållas så att dess 
kulturhistoriska värde inte minskas eller förvanskas (KML 4 kap 11 §).  

Skadebild/Motiv till åtgärder 
Kyrkogårdens murar i norr och öster hade delvis rasat och skadats av sly. Flera träd 
i trädkransen mot norr hade tagits bort då de befintliga hästkastanjerna drabbats 
av röta. Intill kyrkogården finns en perrong för museijärnvägen mellan Sankt Olof  
och Brösarp. Vid bröllop stannar ofta tåget här varmed bröllopsgästerna sneddar 
över minneslunden. Denna önskade därför församlingen att skärma av. En stor 
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andel av kyrkogårdens avyttrade gravvårdar som låg utmed den sydvästra muren 
önskade man ordna upp och placera i ett lapidarium.    

Utförda åtgärder 
Innan arbetena startade hade församlingen själva utfört några av de åtgärder som 
föreslagits i vård- och underhållsplanen för kyrkogården. Häckar av idegran hade 
planterats utmed planteringen vid vaktmästarhuset och som rygghäckar i urnlun-
den intill detta. Vidare beslöt församlingen att inte utföra vissa åtgärder som pre-
senterades i Edströms åtgärdsprogram. Inga planteringar har utförts utmed kyrko-
gårdskullens terrasser. Dessa kommer istället att skötas som ängsmark.  

Norra muren 

Vid norra muren röjdes växtligheten och de skadade träden togs bort. Muren som 
är låg, endast ett par skift hög, lades om efter röjning. Före arbetena bestod be-
gränsningsmuren av en kallmur med jordvall på insidan och utsidan. Muren och 
vallen lades om likt befintligt. Marken närmast muren besåddes med gräs och en 
ny trädkrans av lind planterades.  

Häck och gång vid minneslunden 

Från perrongen vid järnvägsrälsen och utmed minneslundens västra sida gjordes 
en singeltäckt gång kantad av idegranshäckar.  

Lapidarium i sydväst 

I kyrkogårdens västra ände hårdgjordes en yta, avsedd för lapidarium, med 
betongsten. De borttagna gravstenarna vid kyrkogårdens västra del samt gravste-
nar som stod uppradade mot muren i öster togs tillvara och flyttades till lapidariet, 
liksom mindre flisor och skadade stenar från gamla kyrkogårdsdelen. Flertalet av 
stenarna lades i rader direkt på stenläggningen. Några stenar av mer känsligt sten-
material såsom sandsten och kalksten skulle enligt beslut från länsstyrelsen monte-
ras stående. Dessa hade inte monterats vid slutbesiktningstillfället men kommer att 
monteras av församlingen. Några söndriga flisor av kalksten som inte går att mon-
tera stående samlades i en egen del av lapidariet.  

Muren i öster  

Den östra mursträckningen utmed den äldsta kyrkogårdsdelen är uppbyggd som 
en traditionell kallmur med obearbetad gråsten. Muren hade före renoveringen en 
bredd av 80 cm och en höjd på cirka 110–120 cm från yttre marknivå. Innanför 
muren varierade höjden från ett par skift till cirka 100 cm som mest vid grindpe-
larna i söder. Grindpelaren och muren var inte murade i förband. Muren gränsar 
mot en privat fastighet, tidigare prästgården, och är där lite över en meter hög. Intill 
murens utsida finns också en bred terrass, cirka 2-3 meter som tar upp 
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höjdskillnaden mot öster. Inga träd finns på kyrkogårdssidan medan utsidan är be-
vuxen av sly, möjligen delvis en förvildad häck.   

I muren fanns en del inslag av söndriga kalkstensvårdar. Några hade redan 
vid arbetets början flyttats till lapidariet. Av tradition har söndriga gravstenar ofta 
lagts upp på kyrkogårdsmuren och tanken var att eventuella flisor som återfanns i 
muren skulle läggas upp på detta sätt.  

Renoveringen av muren omfattade den östra sträckningen utmed gamla kyr-
kogården. Det är inte känt när muren renoverades senast eller murens ålder. Utifrån 
grindpelarna i sydöstra hörnet har murpartiet sannolikt tillkommit under 17-1800-
talet, eller senast tidigt 1900-tal. Grindpelarna är murade av tegel vilket är det van-
liga.  

Renoveringen omfattade enbart kallmuren i detta skede. Grindpelarna är i 
gott skick men med visst behov av putslagning. Putsning av pelarna är beställt och 
kommer att utföras under hösten 2020. Den antikvariska medverkan bestod i att 
besök gjordes på plats inför åtgärden samt vid arbetets början och en slutbesiktning 
när arbetet var utfört. Arbetet påbörjades från söder genom att ett parti av muren 
revs ned till grundstenarna. Grundstenarna som bedömdes ligga fast rördes inte 
och därmed blev grävarbetet begränsat. För åtkomst till muren grävdes endast cirka 
30–50 cm djupt, några decimeter innanför muren och ned till grundstenarna. Inga 
arkeologiska iakttagelser gjordes på platsen. När murens konstruktion var blottad 
kunde konstateras att den var homogent utförd utan inslag av tegel. En del kalk-
stensflis fanns i muren vilken entreprenören plockade undan för att läggas ovanpå 
muren. Några av kalkstensflisorna var äldre gravstenar men huvuddelen av flisen 
hade ingen dekorativ behuggning.  

Avvikelser från arbetshandlingar 
Plantering av marktäckare på kyrkokullen kommer inte att utföras. Slänten slås 
som äng. Återställande av grusgång, påfyllnad av grus på gången som löper runt 
den norra delen – kommer inte att utföras.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Åtgärderna har varit relativt begränsade och har, med undantag av lapidariet, inte 
inneburit några större förändringar av kyrkogårdens karaktär. Häckar intill gång-
stråket från perrongen ramar minneslunden fint och löser de praktiska problemen  
som fanns där med spring över minneslunden. Norra kyrkogårdsmuren har reno-
verats och återställts likt tidigare. Vid renovering av trädkransen i norr har kastanjer 
ersatts med lind eftersom kastanjerna är känsliga för sjukdomar. Linden växer upp 
till stora träd och är därmed lämplig som ersättningsmaterial för kastanjen.  

Framför allt vid den gamla kyrkogårdsdelen har det varit viktigt att göra så få 
ingrepp som möjligt. Renoveringen av denna mursträcka gjordes mycket varsamt 
vilket var positivt. Det är vanligt att man vid renovering av stenmurar ersätter 
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befintlig fältsten med modernt stenmaterial av sprängd sten och krossmaterial i 
fyllningen. Detta förfarande har inte använts i Vitaby vilket hade ändrat murens 
karaktär och påverkat dess värden. Viktigt i sammanhanget är att skötseln av växt-
ligheten på den angränsande fastigheten, gamla prästgården, kan ha en påverkan 
på murens tekniska status. Det är därför viktigt att kommunikation sker med gran-
nen så att växtligheten inte blir alltför förvildad.  

Det är också positivt att församlingen valt att börja sköta del av gamla kyrko-
gården som äng, vilket förutom att det löser praktiska problem med gräsklippning 
i slänten även kan utöka kyrkogårdens flora och dess biologiska värden. 

Vid anläggningen av lapidariet har stenar från kyrkogårdens äldsta del flyttats 
till kyrkogårdens nya område. Gravvårdarna saknar anknytning till detta område 
och det hade kanske varit bättre att de äldre stenarna och flisorna hade lämnats 
kvar där de av hävd hörde hemma. Lapidarium kan vara problematiska på äldre 
kyrkogårdar då moderna anläggningar av denna typ, i detta fall med en stor hård-
gjord yta, saknar tradition på kyrkogården. Eftersom lapidariet är beläget en bit 
ifrån kyrkan på kyrkogårdens nya del har den dock ingen eller mycket liten påver-
kan på kyrkogårdens karaktär som helhet. Lapidariet ligger relativt öppet och kalt 
på en stor gräsplan. Ytterligare planteringar kunde bidra till trivseln på platsen som 
har en av kyrkogårdens finaste utsikter mot kyrkan och havet i öster.  

Övriga handlingar med relevans för ärendet 
Vitaby kyrkogård, Vård- och underhållsplan, Barup & Edström Arkitektkontor, 
Limhamn och Simrishamn, 2017-08-30 

Lund 2020-09-01 

Kerstin Börjesson med bidrag av Anna Rabow 
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Bilagor 
Östra muren 
 

Östra muren före renovering. Utmed muren stod borttagna gravvårdar som flyttades till lapidariet.  

 
 
 
 
 

Östra muren före renovering. På 
östra, utsidan, av muren växte en hel 
del sly.  
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Grindstolparna i sydost var inte murade i förband med muren 
och berördes inte av muromläggningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pågående arbete med östra muren.  

 

 

 

 

 

Nedan: Grundstenarna låg stabilt och rördes inte. Endast de 
övre skiften lades om i muren.  
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Muren återuppbyggdes likt tidigare som kallmur med större sten i ytterkanterna och småsten i fyllningen. Kalkstensflis lades upp ovanpå 
muren.  

Anläggningsarbete till vänster. Färdig mur till höger.  

Muren sedd från utsidan i öster i samband med omläggning. 
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Norra muren 
 

Mur och vall före arbetets början. 

 

Pågående schaktningsarbete och röjning.  

 
 
 
 
 
  

Norra muren efter återställande av markytyor och återplanterad trädrad av lind.  
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Åtgärder vid minneslund 

  

Minneslunden från sydost före anläggning av gång och häck.  

Gångstråk anlagt från perrongen/landstigningsplatsen vid banvallen. Gångstråket kantas av idegran. Min-
neslunden ligger till vänster.  

Minneslund efter anläggningsarbetet.  
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Lapidarium 

 
 
 
 
 

Före anläggning av lapidarium låg de borttagna gravvårdarna utmed kyrkogårdens begräns-
ning.  

 

Anläggning av lapidariets stenläggning. 

Tillvaratagna flisor och fragment av gravstenar i lapidariets sydvästra hörn. 
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Lapidariet från sydväst, augusti 2020. 
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1. Mariakyrkan i Helsingborg – renovering av tak och fasader, Helsingborg, AM, Kerstin Börjesson, 2018–2019 
2. Gamla södra kasern, installation av trapphiss, Kristianstad, AM, Åsa Eriksson Green, 2016–2020 
3. Strövelstorps kyrka, Inre renovering och ombyggnad, Strövelstorps socken, AM, Åsa Eriksson Green, 2019–

2020 
4. Skårby kyrkogård – renovering av trappa, Skårby socken, AM, Kerstin Börjesson, 2019  
5. Remmarlövs kyrkogård, Remmarlövs sn, VP, Karin Hernborg, 2019–2020 
6. Skarhults kyrka – lagning av mur, Skarhults socken, AM, Kerstin Börjesson, 2019–2020 
7. Eslövs kyrka – ny ljud- och projektoranläggning, Eslöv, AM, Kerstin Börjesson, 2019–2020 
8. Stehags kyrkogård och begravningsplats, Stehags sn, VP, Karin Hernborg, 2019–2020 
9. Klippans Bruk – holländeri till PM 2, Klippans socken, AF, Helene Stalin Åkesson, 2020 
10. Bolshögs kyrkogård – Murarbeten, Bolshögs sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
11. Västra Vemmerlövs nya kyrkogård, Västra Vemmerlövs sn, VP, Karin Hernborg 2019–2020 
12. Underhållsplan för Löderups kyrka - uppdatering 2020, Löderups sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
13. Raus kyrka Helsingborg – ny vindslucka, Raus sn, AM, Maria Sträng, 2020 
14. Underhållsplan för Glemminge kyrka - uppdatering 2020, Glemminge sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
15. Maglarps nya kyrkogård, Maglarps sn, VP; Karin Hernborg 2019–2020 
16. Fjelie kyrka- ut- och invändig renovering, konservering, Fjelie sn, AM, Petter Jansson 2015–2016 
17. Farstorps kyrka, installation av larm, Farstorp sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2019 
18. Korsvirkeshus vid Raus kyrka, Raus sn, FU, Maria Sträng & Kali Olsson, 2019 
19. Vallkärra kyrkogård – renovering av kyrkogårdsmur, Vallkärra sn, AM, Kerstin Börjesson, 2018–2020 
20. Underhållsplan för Hörups kyrka - uppdatering 2020, Hörups sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
21. Norra Sandby kyrka – invändig renovering, Norra Sandby sn, AM, Åsa Eriksson Green 2019–2020 
22. Hörröd kyrka – takrenovering, Hörröd sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
23. Sofiero slott i Helsingborg, Helsingborgs stad, AF, Maria Sträng & Helene Stalin Åkesson, 2019–2020 
24. Glimåkra kyrka, värmesystem – installation, Glimåkra sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2019–2020 
25. Färlövs kyrka- förstärkningsarbeten i torn, Färlövs sn, AM, Petter Jansson 2019–2020 
26. Bara kyrka på utsidan, Byggnadsarkeologisk undersökning, Petter Jansson, 1997–1998 
27. Underhållsplan för Ingelstorps kyrka - uppdatering 2020, Ingelstorps sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
28. Tvärskogs kapell – orgel, Finja sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2008 
29. Tvärskogs kapell, Finja socken, VP, Linn Offerlind-Ljunggren & Åsa Eriksson Green, 2020 
30. Visseltofta kyrka – larminstallation, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
31. Osby kyrka – larminstallation, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
32. Villa Sagan – omputsning av fasad & renovering av veranda, AM, 2019–2020, Anna Rabow & Emelie Peters-

son, 2020 
33. Vitaby kyrkogård - Renovering av murar och trädkrans samt anläggande av lapidarium, AM, 2019-2020, Anna 

Rabow och Kerstin Börjesson, 2020 

 



 

 


