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Inledning 
Vård- och underhållsplan för Torrlösa kyrkogård är ut-
förd av Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne på uppdrag av Svalövsbygdens pastorat. Fältar-
betet utfördes under sommaren 2018 och vintern 2019 
med påföljande rapportskrivning vintern/våren 2019. 
Inventering samt rapportskrivning har utförts av antik-
varie Rebecca Olsson. Kyrkogården skyddas enligt 
Kulturmiljölagen 4 kap. Vård- och underhållsplanen 
har utformats i enlighet med Kulturmiljölagen och de 
föreskrifter som finns för 4 kapitlet samt gällande di-
rektiv från Lund stift och Länsstyrelsen i Skåne. 

Bakgrund 
År 2012 utkom föreskrifter till Kulturmiljölagen 4 ka-
pitel. Genom de nya föreskrifterna finns ett lagstadgat 

krav på en vård och underhållsplan. Riktlinjerna anger 
vissa krav på hur dessa ska utformas: 

Ägare till kyrkobyggnader, kyrkotomter och be-
gravningsplatser ansvarar för att en vård- och under-
hållsplan finns. 

Planen ska redovisa hur objekten ska vårdas och 
underhållas så att det kulturhistoriska värdet inte 
minskas och deras utseende och karaktär inte för-
vanskas. 

 Såväl sedvanligt underhåll som tillståndsplik-
tiga 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 un-
derhållsplanen 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 kyr-
kogårdens värden ska bevaras. Genom vård- och un-
derhållsplanen ska: 
 

 Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så 
att de kulturhistoriska värdena säkerställs 
och utvecklas. 

 Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårds-
förvaltningen som länsstyrelsen underlättas. 

 Förvaltningen få en vägledning i det kon-
kreta vårdarbetet med riktlinjer och priorite-
ringar. 

 De kulturhistoriska värdena tydliggöras för 
kyrkogårdsbesökare och allmänhet. 

 
  

 
 Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Torrlösa kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Torrlösa 21:3 
Socken  Torrlösa socken 
Kommun  Svalövs kommun 
Fastighetsförvaltare Svalövsbygdens pastorat 
Areal  23 120 m² 
 
Torrlösa kyrkogård består av en äldre och en yngre del som avgränsas av Östrabyvä-
gen. Kyrkogården består av totalt 22120 antal gravplatser, varav 338 är urngravar. På 
den nya kyrkogården ligger en urngravlund. Det finns ingen minneslund.   
 

Svalövs kommun, med den geografiska sockengränsen 
för Torrlösa socken utmarkerad i rött.   
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Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskapsdel 
där kyrkogårdens historia och dess nuvarande upp-
byggnad beskrivs. Historiken grundar sig på arkiv- 
och litteraturstudier samt annan tillgänglig litteratur, 
kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskrivningen av 
kyrkogården omfattar Torrlösa kyrkogård. I detta 
område har byggnader, gångsystem, gravkvarter, 
gravplatser och gravvårdar samt växt- och djurliv in-
venterats och beskrivits. Särskild vikt har lagts vid att 
beskriva kyrkogårdens karaktär. 

Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de fy-
siska anläggningarna utgör underlag till en beskriv-
ning av kyrkogårdens kulturhistoriska värden. Utifrån 
kunskapsdelen med historik, nulägesbeskrivning samt 
värdebeskrivningen har vårdkrav till följd av kyrko-
gårdens kulturhistoriska värden formulerats.  Vård- 
och underhållsplanen redogör också för aktuella åt-
gärdsbehov. 

Andra verktyg och dokument 
Vård- och underhållsplanen är uppdelad i två delar, 
varav del 2 är en trädvårdsplan som beskriver kyrko-
gårdens träd i detalj samt skötsel och åtgärder.  Träd-
vårdsplanen för Torrlösa kyrkogård är framtagen av 
biolog Åsa Jakobsson, Regionmuseet Kristianstad i 
samarbete med en arborist från SveArb AB 2019.   
  

Översiktskarta över Torrlösa gamla och nya kyrkogård.  
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 Lagskydd för kultur- och naturmiljö 

 
KULTURMILJÖLAG(1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagen 4 
kap (11-14§§) såsom kyrkligt kulturminne. Kyrko-
byggnader, kyrkotomter och begravningsplatser 
tillkomna före 1940 får inte på något väsentligt 
sätt ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. Detta 
gäller även vissa yngre kyrkobyggnader och be-
gravningsplatser utvalda av Riksantikvarieämbe-
tet. 
 
För att få genomföra väsentliga förändringar som 
kan påverka det kulturhistoriska värdet behövs 
tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd krävs t.ex. för 
utvidgning, uppförande eller ändring av byggna-
der, murar, portaler eller andra fasta anordningar 
samt större förändring av plantering, trädbestånd 
och beläggning av gångar. Till fast anordning hör 
murar, portaler, fasta hägnader, staket, häckar, 
träd, dammar samt enskilda gravplatser av kultur-
historiskt värde som tillfallit upplåtaren. Enskilda 
gravanordningar såsom gravvårdar, staket eller 
stenramar utgör en del av kyrkogårdens helhet 
och karaktär. Länsstyrelsen ger besked om vad 
som behöver tillståndsprövas. 
 
Torrlösa gamla kyrkogården ligger inom fornläm-
ningsområde benämnt Torrlösa 2:1 och Torrlösa 
140:1  och skyddas enligt Kulturmiljölagens 2 kap. 
Områdets utbredning kan ses på karta sida 9. 
Inom området är alla ingrepp i mark, utöver den 
normala gravgrävningen, tillståndspliktiga då de 
kan beröra under mark dolda fornlämningar. 
Eventuella fynd av fornlämningar måste 

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

miljökonsekvensbeskrivning, MKB, kan behövas 
för att klargöra hur planerade åtgärder påverkar 
kulturmiljön.  
 
Alléer på kyrkogårdar, det vill säga trädrader om 
minst fem lövträd, omfattas i de flesta fall av bio-
topskyddsbestämmelserna i miljöbalkens 7 kap. 
Bestämmelserna gäller alléer utmed vägar, tidi-
gare vägar och även alléer som finns i ett övrigt 
öppet landskap. Bestämmelserna gäller också 
stenmurar som angränsar till jordbruksmark. I Be-
skrivning och vägledning om biotopen allé i bi-
laga 1 till förordningen om områdesskydd enligt 
miljöbalken (1998:1252) sägs det att även en 
gångväg i vissa fall kan betraktas som väg. 
 
I de fall där det finns fridlysta arter på kyrkogår-
den gäller Artskyddsförordningen (2007: 845) För-
ordningen omfattar dels de arter som skyddas en-
ligt EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv, dels 
vissa andra vilt levande arter som är hotade i Sve-
rige. Fladdermöss är en djurgrupp som är vanlig 
på kyrkogårdar. Alla arter fladdermöss är fridlysta 
i Sverige. 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Torrlösa socken och kyrkby har ett medeltida 
ursprung, men det finns flera spår från förhistoriens 
samtliga perioder i kyrkans och kyrkogårdens 
närområde.  

Närheten till vattendraget Braån tillsammans 
med ett gynnsamt klimat och goda 
odlingsförhållanden har lett till att området tidigt 
varit attraktivt för bosättning, vilket mängden 
fornlämningar vittnar om. Majoriteten av de 
registrerade fornlämningarna kring Torrlösa by är 
stenåldersboplatser som grundar sig på lösfynd av 
brända stenar, flintaavslag och redskap.  

Från brons- och järnåldern finns det 
registrerade gravhögar och stensättningar.  

Under medeltiden uppfördes det en 
stenkyrka inne i byn, som revs under 1800-talet och 
ersattes med en ny större kyrka. Kyrkbyn i Torrlösa 
är liten och omges av ett storskaligt 
fullåkerslandskap med spridd gårdsbebyggelse, som 
ett resultat efter enskiftesreformen 1821 då flera 
gårdar i byn beordrades med utflyttning.  

Den gamla kyrkogården ligger inom 
avgränsningarna för ett större fornlämningsområde, 
Torrlösa 140:1 som är registrerad som Torrlösa gamla 
bytomt. Avgränsningen för området grundar sig på en 
geometrisk avmätning av Torrlösa kyrkby från 1734. 
Den gamla kyrkogården är registrerad som 
ödekyrkogård i fornminnesregistret med RAÄ-
nummer Torrlösa 2:1.  

Några kilometer nordöst om kyrkbyn i 
Torrlösa ligger Trolleholms slott. Det ursprungliga 
slottet uppfördes under 1500-talet av Thott-ätten 
och gick till en början under namnet Eriksholm 
innan det brändes ner under dansk-svenska kriget 
1678.  Därefter förvärvades slottet av Trolle-släkten, 
som byggde upp den förfallna byggnaden på nytt 

och ändrade dess namn till Trolleholm. Under 1800-
talet genomgick Trolleholm en omfattande 
restaurering, då det fick sitt nuvarande utseende. 
Slottet tillföll då Bonde-släkten i samband med att 
en av Trolle-släktens döttrar gifte sig med en greve 
från Bonde-släkten. Slottet ägs än idag av Trolle-
Bondesläkten. Trolleholms slott är en viktig del av 
Torrlösas kulturmiljö, som återspeglar sig på såväl 
den gamla som den nya kyrkogården i Torrlösa i 
form av gravlagda godsägare och tjänstefolk.  

 
  

De blåmarkerade ytorna i kartbilden avbildar kända forn- och kulturlämningar. FMIS, Riksantikvarieämbetet. 
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Den skånska kyrkogårdens utveckling: 
 
I ett historiskt perspektiv har kyrkogårdarna 
inte alltid varit lika välskötta och vackert ut-
smyckade som de är idag. Från tiden då de 
medeltida kyrkobyggnaderna uppfördes  
fram till slutet av 1700-talet begravdes de 
välbärgade i socknen inne i kyrkan, under en 
graverad och skulpterad gravhäll i kyrkgol-
vet. De övriga i socknen begravdes ute på 
kyrkogården. Över dem restes det vanligtvis 
en gravvård av trä i form av en gravbräda el-
ler ett enkelt kors. Kyrkogården bestod till 
stora delar av ängsmark som slogs med skä-
rande redskap ett par gånger per år.  
 
I början av 1800-talet begravdes alla i sock-
narna ute på kyrkogårdarna, till följd efter ett 
förbud mot gravsättningar inne i kyrkobygg-
nader som trädde i kraft år 1783.  
I takt med att befolkningen ökade så utvid-
gades de gamla kyrkogårdarna eller så anla-
des helt nya begravningsplatser.   
 
Till en början var hemmansgravar vanligast, 
då alla från ett hemman begravdes på 
samma plats på kyrkogården. Mot slutet av 
1800-talet slog familjegravarna igenom vilket 
krävde en helt annan struktur och in-delning 
på kyrkogården. Vid sekelskiftet 18/1900 
börjar arkitekter och trädgårdsingenjörer att 
planlägga utrymmet ute på kyrkogårdarna. 
 

Gravplatserna delades in i rätvinkliga kvar-
ter, där de tilldelades ett enskilt nummer för 
att sedan märkas ut på en kyrkogårdskarta. 
Gångar anlades mellan kvarteren för att man 
inte skulle behöva gå över andras gravplat-
ser för att nå den grav man skulle besöka.  
 
I framförallt västra och södra Skåne uppen-
barade sig tydliga influenser från renässan-
sens och barockens parklika trädgårdar. Som 
att t.ex. rama in kvarter och gravplatser med 
formklippta buxbomshäckar. På de stora, 
omgärdade gravplatserna fanns det numera 
utrymme för utsmyckning av olika växter 
och perenner.  
 
Under 1800-talets andra hälft blev det allt 
vanligare att plantera en trädkrans runt kyr-
kogårdens mur. Detta gjordes inte enbart av 
estetiska själ, utan den främsta orsaken var 
att förhindra att luftburna smittor skulle spri-
das via stoft från kyrkogårdens gravar. 
 
I Skåne introducerades den moderna kreme-
ringen en bit in på 1900-talet. Den ledde till 
stora förändringar på kyrkogårdarna gäl-
lande gravplatsernas storlek och utseende. 
Nya gravsättningsområden- och former dy-
ker upp såsom urngravlundar, minneslundar 
och askgravplatser.    

Gravvårdar i trä i högt gräs. Exempel från Kalmar län. 
Bildkälla: Kalmar läns museum   

Dalby kyrkogård i början av 1900-talet med stora omgär-
dade gravplatser med resta gravvårdar i sten. Bildkälla: 
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Källor 
I äldre kartmaterial över Torrlösa by kan kyrko-
gårdens utbredning och förhållande till det om-
givande landskapet följas. Det finns tillgängligt 
via Lantmäteriets söktjänst, Historiska kartor. 
Flygfoton från mitten på 1900-talet och framåt 
är viktiga i syftet att utläsa förändringar gällande 
vegetation på kyrkogården. Flygfoton från 1940, 
1960 och 1975 finns tillgängliga på Lantmäteri-
ets söktjänst, Kartsök och ortnamn.  

Äldre fotografier från tidigt 1900-tal och se-
nare kompletterar uppgifter från övriga arkiv-
material. Dessa finns tillgängliga via Riksantik-
varieämbetets digitala söktjänst, Kulturmiljöbild. 

Men även via databasen Carlotta vid Kulturen i Lund 
och Malmö museer, Folklivsarkivet i Lund samt Reg-
ionmuseets eget arkiv.  

Kyrkans historia  
Under 1100-talet uppfördes en stenkyrka i romansk 
stil med långhus och kor i Torrlösa. Enligt skriftliga 
källor, och en blyertsteckning av Nils Månsson 
Mandelgren, ska ett tornliknande gravkor uppförts 
mot söder 1614, tillägnat Thott-ätten. Med tiden 
ansågs den medeltida kyrkan i Torrlösa, likt många 
andra medeltida kyrkobyggnader, för liten för till 
den växande församlingen. Det beslutades att en ny, 
större kyrka skulle byggas på en annan plats.  Mellan 
1844–1849 uppfördes den nya kyrkan i Torrlösa 

Gamla kyrkans gravkor mot söder. Blyertsteckning, troligen kon-
struerad av Nils Månsson Mandelgren, innan kyrkan rivs 1863. 
Bildkälla: Kulturmiljöbild, RAÄ. 

Den gamla kyrkan i Torrlösa, avbildad på en geografisk avmät-
ning från 1734. Rekonstruerad illustration: Rebecca Olsson  

Minnesplatsen för den medeltida kyrkan på den gamla kyrkogården i Torrlösa.   
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efter ritningar av kyrkoarkitekt C.G. Brunius. Flera 
inventarier förflyttades från den gamla kyrkan till 
den nya, bland annat predikstolen.  Den nya 
kyrkobyggnaden uppfördes likt de äldre medeltida 
kyrkorna i en romansk stil med rundbågsfönster, 
vilket gör att den ger ett intryck av att vara äldre än 
vad den egentligen är. Det fanns önskemål om att 
den gamla kyrkan i Torrlösa skulle få stå kvar som 
magasin eller dylikt, men den lämnades till sitt förfall 
och revs 1863. På den gamla kyrkogården finns 
rester av den gamla kyrkans grundstenar kvar 
tillsammans med en minnessten och några äldre 
gravvårdar.     
 

Kyrkogårdens historik 

Den gamla kyrkogården 
Den äldsta kända kartan som redovisar kyrkan och 
kyrkogården i Torrlösa är en så kallad geometrisk 
avmätning över byn från 1734. Kartan visar en 
rektangulär kyrkogård, belägen söder om ett 
vattendrag, norr om ett vägskäl där Östrabyvägen och 
Torrlösa kyrkoväg möts. Kyrkobyggnaden är avbildad 
i detalj från sidan med det tornliknande gravkoret 
mot söder. Kyrkogården ser ut att omgärdas av en 
mur, inga entréer finns utritade i kartbilden.  

Inför enskiftet, 1806 och 1821 tog lantmätare 
fram två nya kartor som redovisar byns inägomark. 
Kartbilderna avbildar kyrkobyggnaden ovanifrån 
med gravkoret mot söder. Kyrkogårdens 
avgränsning är oförändrad och inga entréer finns 
utritade.  

Ett fotografi med okänt datum, som 
sannolikt är taget under 1900-talets första hälft visar 
en entré in till kyrkogården från sydöst.  
  

Geometrisk avmätning, 1734. 

Ingång till den gamla kyrkogården, från sydöst. Foto 
med okänt datum. Bildkälla: Kulturmiljöbild, RAÄ 

Inför enskiftet, 1806. 

Enskifte, 1821.  
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Den sydöstra entrén var försedd med en grind av trä 
som var fastmonterad på putsade grindpollare med 
pyramidformad topp. Entrén finns inte idag.    
 

Den nya kyrkogården 
Den första kartan som redovisar den nya kyrkan är 
generalstabskartan från 1864. Ett kartmaterial som 
togs fram i ett militärt syfte för att redovisa 
framkomlighet i landskapet och visar av den 
anledningen inte den nya kyrkogårdens omfattning. 
Kartan visar den nya kyrkans placering, söder om 
vägskälet mellan Östrabyvägen och Torrlösa kyrkväg, på 
mark som tidigare tjänat som åker. 

Det är först på den häradsekonomiska kartan 
från 1910-talet som det går att utläsa en rektangulärt 
utformad kyrkogård med kyrkobyggnaden centralt 
belägen mitt på kyrkogården. I västlig riktning, intill 
Östrabyvägen, finns en park utritad med runda 
lövskogssymboler. En huvudgång löper genom 
kyrkogården och den tillhörande parken, från 
Östrabyvägen fram till den nya kyrkans torn.   

Äldre fotografier visar hur den nya 
kyrkogården i Torrlösa såg ut i början av 1900-talet.  
Ett av de tidigaste fotografierna som redovisar 
kyrkogården är taget mellan 1904–1906. Fotografiet 
är taget från ett kvarter nordväst om kyrkan och 
visar en lummig kyrkogård med mycket högväxta 
barrträd. I förgrunden syns resta, mindre gravvårdar 
i sten på stora gravplatser omgärdade av yviga 
buxbomsomgärdningar. I bakgrunden kan man ana 
ett antal lövträd runt kyrkan.  

Ett flygfoto från 1935 visar att kyrkogårdens 
yttre begränsningar utgörs av en låg häck och en 
troligtvis fullständig trädkrans. Trädkransen bestod 
tillsynes av äldre träd väster om kyrkan och av yngre 
träd öster om kyrkan vid tidpunkten då fotografiet 

togs. Det finns fler gravvårdar av sten väster om 
kyrkan än vad det gör idag, huvuddelen av dessa 
omgärdas tillsynes av buxbomshäck. Öster om 
kyrkan har man anlagt stora gravplatser med ytskikt 
av grus i prydligt uppställda rader, i det område som 
idag benämns som kvarter F och G. I kvarter H och 
I, som ligger i det sydöstra hörnet av kyrkogården 
har man vid denna tidpunkten endast påbörjat att 
gravsätta i en liten del. Kvarter E, norr om kyrkan 
utgörs 1935 av en tom gräsyta.  

Idag växer det en dubbelsidig allé av 
pelaravenbokar på ömse sidor av huvudgången, 
väster om kyrkan. Allén har planterats någon gång i 
början på 1950-talet. Ett fotografi från 1954 visar 
flera nyplanterade plantor längs med huvudgången. 

Ett flygfoto från 1957 visar att det fanns ett 
etablerat gångsystem med gruslagda gångar inom 
kvarteren, väster om kyrkan. Samtliga kvarter öster 
om kyrkan har vid i slutet av 1950-talet fått den 
struktur som vi ser än idag. Vad det beträffar kvarter 
E, norr om kyrkan har enstaka gravsättningar gjorts 
i kvarterets östra del medan stora delar fortfarande 
utgörs av en tom gräsyta.   

Mellan den häradsekonomiska kartan och ett 
flygfoto från 1960 har inga påtagliga förändringar 
skett gällande kyrkogårdens avgränsningar.  

Mellan flygfotona från 1960 och 1975 kan 
man främst utläsa förändringar i trädkransens 
omfattning. 1975 saknas en rad med träd i 
kyrkogårdens sydvästra hörn.  

Efter 1975 har en grusplan med 
parkeringsplatser tillkommit öster om kyrkogården 
och en urngravlund har anlagts sydväst om kyrkan. 
  

Kyrkogården, 1904–1906. Bildkälla: Kulturmiljöbild. 

Generalstabskartan, 1864.  

Häradsekonomiska kartan, 1910–1915. 
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Flygfoto över Torrlösa kyrka, taget från söder, 1935. Bildkälla: Carlotta.  

   

Torrlösa kyrka från 1954 med nyplanterad allé längs med 
huvudgången. Bildkälla: Kulturmiljöbild, RAÄ.  

Flygfoto, 1960.  Flygfoto, 1975.   
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Flygfoto över Torrlösa kyrka, taget från sydöst, 1957. Gruslagda gravar har anlagts i det sydöstra hörnet av kyrkogården och ny villabebyggelse har uppkommit norr om kyrkogår-
den. Bildkälla: Carlotta.  
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Beskrivning av kyrkogården 
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Torrlösa kyrkogård.  
Originalkarta: Svalövsbygdens pastorat. Renritad version: Rebecca Olsson   
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Omgivningar 
Torrlösa gamla och nya kyrkogård ligger i småorten 
Torrlösa, öster om tätorten Svalöv. Bebyggelsen i 
Torrlösa ligger huvudsakligen koncentrerad utmed 
Östrabyvägen som i sin tur omges av ett storskaligt 
fullåkerslandskap med spridd gårdsbebyggelse.  

Direkt väster om den nya kyrkogården ligger en 
park med äldre ädellövträd som tillhör kyrkan och 
kyrkogården.  

Bebyggelse utmed Östrabyvägen, väster om den nya kyrkogården.  

Torrlösa kyrka och nya kyrkogård med omgivande landskap. Flygfoto: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto. Lunds stift äger 
rättigheterna till bilden. 

Den gamla kyrkogården ligger utmed Östrabyvägen.   

Park, väster om kyrkan och den nya kyrkogården.    
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Torrlösa kyrka och nya kyrkogård med omgivande landskap. Flygfoto: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto. Lunds stift äger rättigheterna till bilden. 
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Kyrkogårdens yttre begränsningar  
Den gamla kyrkogården 
Mot Östrabyvägen omgärdas den gamla kyrkogården av 
en låg bruksmur uppbyggd av natursten med gråa 
bruksfogar. Muren fyller funktion som stödmur och 
har en flat ovansida som saknar avtäckning. I västlig 
riktning omgärdas kyrkogården av en kallmur av sten 
och mot vattendraget i norr avgränsas kyrkogården av 
en ridå med buskar och träd. 

 
Den nya kyrkogården 
Den nya kyrkogården yttre begränsningar utgörs av 
formklippt avenbokshäck mot söder, väster och norr. 
Mot öster avgränsas kyrkogården av ligusterhäck. I 
samtliga väderstreck förutom mot parken i väster 
kompletteras den omgärdande häcken av en träd-
krans med lindar. Parken, väster om kyrkogården om-
gärdas delvis av en låg stenram uppbyggd av mindre 
huggna stenblock i granit och avenbokshäck.   
 

Grindar och ingångar 
Den gamla kyrkogården 
In till den gamla kyrkogården finns det två ingångar, 
båda från Östrabyvägen mot söder. Entréerna utgörs av 
trappsteg i den omgärdande muren och saknar grind.  
 
Den nya kyrkogården 
In till den nya kyrkogården finns det totalt sex in-
gångar, varav två är försedda med grind. Den östra 
entrén in till parken från parkeringen är försedd med 
en dubbelgrind och en enkelgrind i svartmålat järn. 
Grindarna är monterade på bruksmurade pollare av 
huggen natursten och gråa bruksfogar. Pollarna 

Stödmur mot Östrabyvägen på den gamla kyrkogården.    Dubbelgrind in till den nya kyrkogårdens park.     

Formklippt avenbokshäck och en trädkrans av lind. Om-
ger delar av den nya kyrkogården.  

Ingång genom ligusterhäcken mot öster från parke-
ringen in till den nya kyrkogården.   
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avtäcks av pyramidformade stenblock. Entrén norr 
om kyrkan är försedd med en dubbelgrind i svartmå-
lat järn, med kryssdekor. Grindarna är fästa på svarta 
pyramidformade pollare. De övriga entréerna utgörs 
av öppningar i den omgärdande häcken och saknar 
grind.  
 

Gångar och strukturer 
Den gamla kyrkogården 
Den gamla kyrkogården består av en stor gräsyta, 
med sporadiskt utspridda äldre ädellövträd. I mitten 
av området ligger minnesplatsen för den gamla kyr-
kan. Inom området finns bara ett etablerat gångsy-
stem. En stenlagd gång leder besökarna upp från Öst-
rabyvägen upp till kyrkans minnesplats.  
 
Den nya kyrkogården 
Genom den nya kyrkogården löper en gruslagd hu-
vudgång som binder samman entréerna i samtliga vä-
derstreck. Huvudgången följer kyrkobyggnaden med 
mjuka, böljande former. In i kvarteren öster om kyr-
kogården finns gruslagda gångar i nordsydlig riktning. 
Gångsystemet är huvudsakligen belagt med grus med 
undantag för en stenlagd gång från den norra entrén 
upp till kyrkan samt en mindre stenlagd gång upp till 
kyrkogårdens urnlund.  

Väster om kyrkan är samtliga gångar inom kvarte-
ren beväxta med gräs.  
  

Stenlagd gång på den nya kyrkogården.   Trappa upp till den gamla kyrkogården.   
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Belysning  
Det finns ingen belysning på den gamla kyrkogårds-
delen mer än gatubelysningen längs med Östrabyvägen. 
Den nya kyrkogården är väl upplyst av dekorativa 
lampor med svarta lykthus på svarta stolpar som ger 
ett ålderdomligt intryck. Lykthusen är utformade i 
svart smide som kröns av en pilspets. Glaset är gul-
aktigt. 

Servicestationer 
På den gamla kyrkogården finns det inga servicestat-
ioner. På den nya kyrkogården finns det flera service-
stationer med tillgång till vatten, verktyg, kompost 
och vaser. Verktygen hänger på en enkel ställning av 
stål. Sopkärlen för kompost och brännbart är rymliga 
med tydliga anvisningar om vad som ska slängas i vil-
ket fack. 

Parkeringsplatser och tillgänglighet 
Det finns en asfalterad yta med flera parkeringsplatser 
väster om den nya kyrkogårdens park samt en större 

gruslagd plan med parkeringar öster om den nya kyr-
kogården. Handikapparkering finns utmarkerad. Den 
nya kyrkogården är tillgänglighetsanpassad med en 
hårdgjord gång som leder upp till kyrkans norra entré.  
 
Information och komfort 
Vid den gamla kyrkogården finns en äldre informat-
ionstavla med fakta om den gamla kyrkan och kyr-
kogården i Torrlösa.  En informationstavla finns 
uppsatt vid den västra entrén intill nya kyrkogården. 
Det finns flera bänkar utplacerade med god sprid-
ning på den nya kyrkogården.  
 

Byggnader på kyrkogården 
På den nya kyrkogården, sydväst om kyrkan, ligger en 
mindre redskapsbod. Byggnaden har en gjuten sockel, 
grönmålad träfasad och ett valmat tak som avtäcks av 
svart takpapp. Byggnaden används av kyrkogårdsför-
valtningen.   

Belysning på den nya kyrkogården.   Servicestation på den nya kyrkogården.   Parkeringsplats, öster om den nya kyrkogården.   

Redskapsbod på den nya kyrkogården.    
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Träd  
Trädbeståndet på den gamla kyrkogården omfattar 11 
träd, varav majoriteten är bokar men det växer även 
körsbärsträd och kastanjer inom området. Träden har 
växt upp i relativt öppna förhållanden vilket har gjort 
att de utvecklat en vid krona.   

På den nya kyrkogården omfattas trädbeståndet 
av totalt 33 träd, varav majoriteten består av lindar 
som står planterade utmed kyrkogårdens yttre be-
gränsningar i en näst intill fullständig trädkrans. De 
övriga träden är pelaravenbokar som står planterade 
i en dubbelsidig allé på ömse sidor om kyrkogårdens 
huvudmittgång samt en hängask i kvarter L.  

I parken, väster om den nya kyrkogården återfinns 
ett större bestånd av äldre högväxta ädellövträd, med 
trädslagen avenbok och bok samt en enstaka lind.  

Avenboken känns igen på den näst intill vridna 
stammen med längsgående åsar. Bladen har tandade 
kanter. Boken har tillskillnad från avenboken en väl-
digt upprätt och rak stam med en slät bark, utan längs-
gående åsar. Bladen är glansiga och saknar tandade 
kanter.  

Förutom en lind i trädkransen på nya kyrkogården 
så är inga träd registrerade som särskilt skyddsvärda i 
Trädportalen. Flera av träden uppfyller dock natur-
vårdsverkets kriterier för särskilt skyddsvärda träd då 
de antingen är jätteträd med en diameter omkring en 
meter eller är grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd 
och har utvecklad hålighet i huvudstammen. Se träd-
vårdsplanen för alla detaljer. Trädportalen fungerar 
som en samlingsplats för uppgifter om särskilt 
skyddsvärda träd. Portalen är utvecklad och drivs av 
ArtDatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket.  
  

Äldre, vidkronig bok på den 
gamla kyrkogården, framför den 
gamla kyrkans minnesplats.    

Boken känns igen på den raka och 
släta stammen, här i parken väster 
om den nya kyrkogården.    

Avenboken känns igen på den 
vridna stammen med längsgå-
ende åsar.    

Högväxta vintergröna växter på den nya kyrkogården med parkens träd i 
bakgrunden.  

Hängask, söder om kyrkan på den 
nya kyrkogården.  
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Uppgifterna i Trädportalen förs in vid större invente-
ringar som utförs av länsstyrelsen och andra organi-
sationer, men även privatpersoner och naturentusias-
ter kan registrera och tillföra ny information om ore-
gistrerade och registrerade träd. 
 

Häckar, buskar och planteringar 
Den gamla kyrkogården  
På den gamla kyrkogården finns det i dagsläget inga 
häckar, buskar och planteringar på kyrkogården. Kyr-
kogården avgränsas av en ridå med träd och buskar 
med fläder, lönn, alm m.m. mot norr. 
 
Den nya kyrkogården 
Den nya kyrkogården omgärdas av formklippt aven-
bokshäck med inslag av hagtorn i samtliga väder-
streck. Lindarna som står utmed de yttre begräns-
ningarna är planterade utanför den omgärdande 
avenbokshäcken. Inom kvarteren återfinns det infatt-
ningsramar och rygghäckar av buxbom. Inom kvarter 
L, direkt söder om kyrkan ligger det ett mindre om-
råde med äldre gravvårdar som omgärdas av aven-
bokshäck och klotformade buxbomskreationer. I 
mitten av området står en hängask. 

De äldre gravplatserna på den nya kyrkogården 
saknar ofta planteringar. Dock flankeras många av de 
äldre gravvårdarna av formklippa eller fritt växande 
vintergröna växter och buskar såsom buxbom, tuja, cy-
press, en och idegran.  

På den nya kyrkogårdens yngre gravplatser finns 
det en mindre planteringsyta framför i stort sett alla 
gravvårdar, ofta med en infattningsram av sten. Här 
växer rosor, säsongsplanterade lökväxter och peren-
ner.  

Buxbomsomgärdad gravplats med rosplantering, öster om kyrkan på den nya kyrkogården.  

Fritt växande buxbom flankerar en äldre gravvård. 
Perenner, murgröna och snittblommor pryder de 
yngre gravvårdarna på gravplatsen.  

Monumental gravplats som pryds av hortensia, murgröna 
och säsongsväxter i krukor.   



 

Torrlösa kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2019 | 25 

Naturligt förekommande kärlväxter och 
kryptogamer 
Kyrkogårdens träd har en rik påväxt av lavar och mos-
sor på stammarna, framförallt på den gamla kyrkogår-
den och parken intill den nya kyrkogården. Här har 
träden uppnått en högre ålder än lindarna i trädkran-
sen kring den nya kyrkogården. Kyrkogårdslav växer på 
flera av kyrkogårdens träd och är en av våra största 
lavar. Den trivs på lövträd i öppna miljöer, exempelvis 
på kyrkogårdar och i jordbrukslandskapet eftersom 
den gynnas av uppvirvlat damm från närliggande 
vägar och åkrar. Den starkt hotade arten hartsticka 
(EN) observerades vid trädbasen på minst en av bo-
karna i den nya kyrkogårdens park. Den påträffas i 
parkmiljöer på levande äldre eller döda bokträd och 
återfinns endast på ett fåtal lokaler i Sverige.  

Kyrkogårdens gräsmattor sköts genom regelbun-
den gräsklippning, vilket bidrar till en återkommande 
näringstillförsel som gynnar allmänna örter och gräs. 
Bland dessa kan röllika och tusensköna nämnas.  

Längs med den gamla kyrkogårdens norra gräns 
växer det en ridå av träd och buskar, bland annat fläder 
som i sin tur har en intressant påväxt av svampar, 
mossor och lavar. Vid ett besök på kyrkogården i feb-
ruari månad observerades bland annat svampen Ju-
dasöra, som anses vara en delikatess i det asiatiska kö-
ket. I Sverige förekommer arten endast i södra Sve-
rige, främst på västkusten. Den växer ofta i branter på 
döda kvarsittande grenar av fläder och kräver ett fuk-
tigt, gärna kustnära klimat.   

En del gravplatser på den nya kyrkogården om-
gärdas av stenram, dessa är till stor del exponerade av 
solen vilket gör att arter anpassade till torra och varma 
klimat såsom olika raggmossor har hittat en bra 

växtplats där. Även de äldre gravvårdarna på den 
gamla kyrkogården har en rik påväxt av lavar och 
mossor.  

På en av kyrkväggarna mot norr växer flera exem-
plar av kalkvägglav, Skånes landskapslav.  Den var ti-
digare rödlistad men i och med en förbättrad luftkva-
litet ser det nu ljusare ut för artens överlevnad. 

Djurliv 
Torrlösa kyrkogård omges till stora delar av ett stor-
skaligt odlingslandskap med få spridningsmöjligheter 
för kyrkogårdens djurliv.  Kyrkogården innehåller en 
variationsrik livsmiljö med sina häckar, träd, buskar, 
planteringar och gräsmattor som ger livsutrymme för 
många organismer, stora som små.  

Norr om den gamla kyrkogården rinner ett till-
flöde till Braån som har en stor betydelse för den bi-
ologiska mångfalden på kyrkogården. I branten ner 
mot vattendraget växer grövre lövträd tillsammans 
med en ridå av buskar som fungerar som en till-
flyktsort för många organismer i det uppodlade och 
bebyggda landskapet som omger kyrkogården. Speci-
ellt för olika grod- och kräldjur som trivs i fuktigare 
miljöer.  

Vägen som går mellan den gamla och nya kyrko-
gården förhindrar till viss del spridningen av arter 
mellan de båda kyrkogårdsdelarna.  

På den gamla kyrkogården och i den nya kyrko-
gårdens park växer flera äldre ädellövträd som har en 
stor betydelse för djurlivet på och i kyrkogårdens när-
område. Äldre träd med stamhåligheter är viktiga för 
trädlevande däggdjur, såsom fladdermöss som vi-
loplatser under sommaren. Trädets krona är en viktig 
plats för häckande och rastande fåglar. Vid ett besök 
på kyrkogården i februari månad observerades en råk-
koloni med flera bo i träden i parken väster om den 

nya kyrkogården. Råkan är en fågel som tillhör kråks-
läktet som känns igen på sin metalliska svarta fjäder-
dräkt och ljusgrå näbb. Den häckar i stora kolonier i 
skogsdungar, parkmiljöer eller mindre skogsområden.   

När det gäller förändringar i trädbeståndet krävs 
det extra hänsyn där det finns eller kan förväntas fin-
nas fladdermöss eller häckande fåglar.   

Kyrkogården får sannolikt besök av större dägg-
djur såsom räv, grävling och rådjur vid födosök, på 
och i kyrkogårdens närområde vid skymning eller gry-
ning.  Mindre gnagare såsom sork, hare och kanin fö-
rekommer troligtvis mer eller mindre regelbundet.  

Flera av kyrkogårdens gravplatser pryds av färg-
glada planteringar som i sin tur lockar till sig polliner-
ande insekter i jakten på nektar. I augusti månad ob-
serverades flera humlor, fjärilar och bin på såväl na-
turliga som planterad växtlighet.  

  

 

På kyrkans norra vägg finns kalkvägglav, en tidigare 
röslitad art som är utsedd till Skånes landskapslav. 
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Kyrkogårdslav växer på flera av kyrkogårdens träd.  

Judasöra växer på fläder på den gamla kyrkogården.  Råkkoloni i parken, väster om den nya kyrkogården. Vitfjäril suger nektar ur en fibbla. 

Kärleksört är en vanligt förekommande perenn på kyrkogården, den lockar till sig pollinerande insekter.  
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Kvartersbeskrivning 
För att underlätta kvartersbeskrivningarna på 
Torrlösa kyrkogård har flera kvarter med liknande 
karaktär beskrivs gemensamt. I följande avsnitt be-
skrivs endast kvarteren på den nya kyrkogården ef-
tersom den gamla kyrkogården i dagsläget inte är en 
aktiv begravningsplats.  
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Den nya kyrkogården, kvarter A-D 

Kvarten A, B, C, D och E på den nya kyrkogården 
ligger väster om kyrkan och karaktäriseras av spora-
diskt utspridda gravvårdar på en större samman-
hängande gräsyta utan gruslagda gångar. I Kvarter A 
ligger en urnlund med en minnesplats.  
 
Gravplatser 
I kvarter A-E finns det sporadiskt utspridda grav-
platser som är rester av ett tidigare ordnat gravplats-
system med stora, omgärdade gravplatser. På flera 
av gravplatserna har gravvården, ytskikt och om-
gärdning helt tagits bort och på flera gravplatser 
återstår endast en gravvård som är direkt placerad i 
gräset. De orörda gravplatserna i kvarteren är stora, 
tydligt avgränsade med någon typ av omgärdning 
och i regel rektangulärt utformade. Majoriteten om-
gärdas av stenram, men det förekommer även låga, 
formklippta infattningshäckar av buxbom eller 
järnstaket.  

I kvarter D återfinns den största gravplatsen, som 
utgörs av ett gravmonument rest över Bondesläkten 
på Trolleholms gods. Gravmonumentet omgärdas till 

skillnad från de övriga gravplatserna av en hög bruks-
mur.  

Ett stort antal av gravplatserna sköts om av kyr-
kogårdsförvaltningen.  
 
Gravvårdar 
Det förekommer stora variationer i gravvårdarnas ål-
der och utformning. Allt från små kalkstensvårdar 
från 1800-talets senare hälft till naturstensblock med 
inskriptioner från 2000-talet förekommer inom kvar-
teren.  

Bland gravvårdarna från slutet på 1800-talet och 
sekelskiftet 1800/1900 dominerar gravvårdar utfor-
made i kalksten, granit eller diabas. En del av dessa är 
högresta och pampiga medan andra är mindre och 
oansenliga.  

Yngre gravvårdar koncentrerar sig huvudsakligen 
i urnlunden i kvarter A men även i B och D. Gravvår-
dar resta mellan 1930 fram till 1960 är ofta låga, breda 
och rektangulära livstenar huggna i grå, röd eller svart 
granit med symmetrisk dekor.  Från 1970 och fram till 
dagens datum förekommer andra kreativt utformade 
livstenar i grå, svart eller röd granit med asymmetrisk 
dekor.  

Inskriptionerna på de äldre gravvårdarna innehål-
ler mycket mer information om de gravlagda än vad 
gravvårdar idag gör. Gravlagda yrkesverksamma män 
beskrevs ofta med en yrkestitel, medan de kvinnliga 
gravlagda beskrevs med en titel i relation till mannen 
såsom maka, hustru, änka, syster, dotter eller åbodotter.  

Titlar med anknytning till jordbruk såsom lantbru-
kare, åbo, mjölnare, småbrukaren och hemmansägare domi-
nerar bland de gravlagda männen tillsammans med 
hantverksyrken såsom målare, garvare, sadelmakare, bygg-
mästare, snickerimästare, vagnmakare och smed.  

Det går även att hitta kopplingar till folkskolan, 
skogsbruk, handel och kyrkan i gravvårdarnas in-
skriptioner.  

I flera fall skrivs gårds- och bytillhörigheter till de 
gravlagda ut på gravvården. Bland dessa kan bland an-
nat Källskog, Gryttinge, Rävetofta, Östraby och Torrlösa 
nämnas. 
 
Växtlighet   
Det gröna inslaget i kvarteren utgörs till stor del av 
vintergröna buskar och barrväxter såsom buxbom, tuja, 
idegran och cypress. 

Kärleksört är en vanligt förekommande perenn på 
gravplatserna i kvarter B-E. I urnlunden, är gravplat-
serna yngre och är i stort sett alla försedda med en 
mindre planteringsyta framför gravvården med eller 
utan infattningsram. Här växer säsongsplanterade 
växter.  
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Den nya kyrkogården, kvarter F-I 

Kvarter F, G, H och I på den nya kyrkogården är 
placerade öster om kyrkan och karaktäriseras av raka 
gruslagda gångar med prydligt uppradade stora, om-
gärdade gravplatser med ytskikt av grus.  

 
Gravplatser 
Gravplatserna i kvarter F-I är orienterade i nordsyd-
liga rader med gravvårdarna placerade i östvästlig rikt-
ning. Mellan varje rad löper en rak, gruslagd gång vil-
ket ger ett ordnat intryck. Gravplatserna är i regel 
stora och rektangulära med ytskikt av grus. Huvud-
parten av gravplatserna inom kvarten omgärdas av 
låg, formklippt omgärdningshäck av buxbom. Det fö-
rekommer även stenramar och järnstaket i mindre ut-
sträckning.   
 
Gravvårdar 
Inom kvarteren återfinns ett antal äldre gravvårdar 
från 1800-talets senare hälft kvar tillsammans med 
yngre gravvårdar resta mellan 1920-talet fram till 

dagen datum. Ett stort antal gravplatser inom kvarter 
F-I saknar helt gravvård. 

 Det förekommer en mångfald gällande gravvår-
darnas utformning, inskriptioner och material inom 
kvarteren. Låga, breda gravvårdar huggna i röd, grå 
eller svart granit från 1930–1970-talet dominerar.  

Bland de gravlagda männen är yrkestitlar vanligt 
förekommande. Främst dominerar titlar med kopp-
ling till jordbruksnäringen, såsom lantbrukare, hemman-
sägare och åbo. Titlar såsom drängen och lantbrukarstu-
denten har också en koppling till lantbruket, men före-
kommer i betydligt mindre skala.  
 
Växtlighet 
Omfattningshäckarna av buxbom utgör en stor del av 
kvarterens grönska. Inom kvarteren växer det även 
mycket vintergröna buskar och barrväxter som ger en 
rumslig variation. Buskarna flankerar gravvården på 
flera utav gravplatserna och förekommer både i form-
klippta klot och som fritt växande.  Planteringar i 
form av perenner och annueller förekommer främst 
på de yngre gravplatserna.  
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Den nya kyrkogården, kvarter K och L 

Kvarter K och L ligger placerade direkt söder om 
kyrkan och karaktäriseras av sporadiskt utspridda 
gravplatser, mycket inslag av träd och buskar samt 
större outnyttjade gräsytor.  
 
Gravplatser 
I kvarter K och L ligger gravplatserna sporadiskt ut-
spridda på en gräsyta söder om kyrkan. Flera av 
gravplatserna är stora familjegravar med fler än en 
gravvård. I kvarter L ligger ett mindre avenboks-
häcksomgärdat område.  Innanför avenbokshäcken 
står ett flertal äldre gravvårdar, formklippta buxbo-
mar och en hängask.  
 
Gravvårdar 
Inom kvarter K och L återfinns flera kulturhistoriskt 
intressanta gravvårdar.  Huvuddelen av gravvår-
darna inom kvarteren är resta mellan 1850–1930, 
men det förekommer både äldre och yngre gravvår-
dar. De äldsta gravvårdarna är huggna i sand- eller 
kalksten och har svårlästa eller oläsliga inskriptioner 
på grund av vittring. Bland de yngre vårdarna 

förekommer nya former och material, såsom obe-
liskstenar, bautastenar och jugendstil inspirerade 
former i granit och diabas. Titlar förekommer på en 
handfull vårdar, bland dessa kan lantbrukaren, polisin-
tendenten, kyrkvärden och kontraktsprosten nämnas.  
 
Växtlighet 
Hängasken, avenbokshäcken och de formklippta 
buxbomshäckarna i kvarter L utgör en stor del av 
kvartens gröna inslag. Inom kvarter L, utanför det 
avenbokshäcksomgärdade området står en solitär 
buxbom som man låtit växa fritt, likt ett mindre 
träd.  
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 
Kyrkogårdar utgör komplexa kulturhistoriska miljöer. 
De omfattar faktorer som berör omgivning, landskap, 
växter, djurliv, personhistoria, konsthantverk samt 
kyrkogårdshistoria. Värdebeskrivningen tar fasta på 
dessa delar. 

Pedagogiska-, kyrkogårdshistoriska- och 
kulturhistoriska värden 
Torrlösa kyrkogård har utvecklats i takt med 1800-ta-
lets befolkningsökning. När den gamla stenkyrkan 
från 1100-talet blev för liten för den växande befolk-
ningen i församlingen uppfördes en ny kyrka, på en 
ny plats. Utrymmet på den befintliga kyrkogården var 
begränsat, eftersom den ligger på ett smalt markom-
råde, inklämt mellan ett vattendrag och en väg.  Tro-
ligtvis ansågs området för litet för en ny modern kyr-
kobyggnad.  

Mellan 1844–1849 uppfördes det en ny kyrka på 
mark som tidigare tjänat som åker, söder om vägskä-
let mellan Östrabyvägen och Torrlösa kyrkväg 

Den gamla kyrkan i Torrlösa lämnades till sitt för-
fall och revs 1863. Idag återfinns grundstenarna från 
den gamla kyrkan tillsammans med några äldre grav-
vårdar som en minnesplats. Den gamla kyrkogården 
är ingen aktiv begravningsplats utan används främst 
som ett lapidarium. Området tillskrivs ett pedagogiskt 
värde eftersom platsen för den gamla kyrkans place-
ring finns markerad i landskapet. Att den gamla kyr-
kogården finns kvar än idag med spår av gamla arki-
tekturstilar och begravningstraditioner är även ett kyr-
kogårdshistoriskt värde. 

I lapidariumet på den gamla kyrkogården ligger en 
samling äldre borttagna gravvårdar utplacerade längs 
med en lång rad med ryggtavlan ner mot gräset. Flera 

av gravvårdarna i lapidariumet är kulturhistoriskt in-
tressanta och har flyttats från sina ursprungliga grav-
platser, både från den gamla och den nya kyrkogår-
den.    

Intill den gamla kyrkans minnesplats återfinns ett 
flertal liggande gravhällar med oläsliga inskriptioner. 
De är exempel på gravvårdar från tiden före 1800, tro-
ligtvis från 1600 och 1700-talet. Gravhällar av den här 
typen är få, då de tillverkades för att ligga inne på kyr-
kans golv över socknens sociala toppskikt. När be-
gravningar inne i kyrkan förbjöds 1783, flyttades häl-
larna ut på kyrkogården.  

Den nya kyrkogården i Torrlösa anlades under en 
tid då arkitekter och ingenjörer börjat sätta sin prägel 
på det tidigare outnyttjade kyrkogårdsrummet. Grav-
platserna ordnades upp efter raka rader, i indelade 
kvarter där de tilldelades ett nummer som sedan kom 
till att markeras ut på en gravkarta. På den nya kyrko-
gården i Torrlösa finns spår av det sena 1800-talets 
ideal med buxbomsomgärdade gravplatser med yt-
skikt av grus, gruslagda raka gångar och vintergröna 
växter. Även gravvårdarna återspeglar det sena 1800-
talets ideal gällande utformning, material, inskript-
ioner och utsmyckningar. Att de finns kvar för oss att 
betrakta än idag är ett kulturhistoriskt värde. I kvarteren 
väster om kyrkan på den nya kyrkogården har 
dessvärre stora delar av den äldre ordnade strukturen 
förstörts. Vilket gör det extra viktigt att bevara de som 
fortfarande finns kvar.   

 

Social- och samhällshistoriska värden 
Gravvårdar vars inskriptioner och utformning beskri-
ver människors sociala ställning i samhället och vilka 
näringar som präglat bygden under olika tider till-
skrivs ett social- och samhällshistoriskt värde.   

När man studerar inskriptionerna på Torrlösas 
kyrkogård är det tydligt att jordbruksnäringen varit 
den mest betydelsefulla sysselsättningen i bygden un-
der 1800- och 1900-talet. Titlar med koppling till lant-
bruk i något avseende dominerar bland de gravlagda. 
Majoriteten av dessa är män, som för eftervärlden be-
skrivs med en yrkestitel som lantbrukare, f.d. lantbru-
kare, åbo eller hemmansägare. Men det förekommer även 
andra kopplingar till jordbruket, som är något ovanli-
gare och som beskriver helt andra livsöden. Bland 
dessa kan lantbrukseleven, åbodottern och drängen näm-
nas.  

Den näst vanligaste titeln efter lantbrukare är hustru 
eller maka. Kvinnans historiskt underordnade roll i 
samhället framgår tydligt i hur kvinnor framställs på 
gravvårdarna jämtemot männen. Det är få gravlagda 
kvinnor på kyrkogården som beskrivs med en yrkes-
titel bland dessa kan trotjänarinnan, hushållerskan och 
sömmerskan nämnas. Vilka var några av de tidigast so-
cialt accepterade yrkena som kvinnor kunde ägna sig 
åt.   
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Titlar med anknytning till jordbruk såsom lantbrukare, f.d. lant-
brukare, åbo och hemmansägare dominerar bland de grav-
lagda männen på Torrlösa nya kyrkogård. De speglar hur bety-
delsefull jordbruksnäringen har varit i bygden under 1800–
1900-talet. Åbodottern, drängen och lantbrukseleven hör till de 
ovanligare titlarna, men har precis som ovanstående titlar 
också har en koppling till jordbruk i något avseende.  
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Konst- och hantverksmässiga värden 
De tidiga gravvårdarna i sten på Torrlösa kyrkogård 
är huggna i mjuka och lättillgängliga material såsom 
kalk- och sandsten. Gravhällarna på Torrlösa gamla 
kyrkogård är sannolikt äldst och kraftigt överväxta 
med mossa. De gravvårdarna tillverkades vanligtvis 
inte industriellt och tillskrivs i flera fall ett konst- och 
hantverksmässigt värde.  

När efterfrågan på gravvårdar i sten blev allt större 
blev gravvårdstillverkningen allt mer industriell, vilket 
vi kan se även på Torrlösa kyrkogård med ett flertal 
identiska gravvårdar med olika inskriptioner.  

På såväl den gamla som den nya kyrkogården i 
Torrlösa återfinns det flera exempel på hantverksmässigt 
värdefulla äldre gravvårdar i sten eller gjutjärn.  

På den gamla kyrkogården finns det bland annat 
ett flertal liggande gravhällar, två gjutjärnskors och en 
liten gravvård som är huggen i kalk- eller sandsten. 
Den mindre gravvården är rest till minne av Sofia 
Brahe, som föddes 1556 och dog 1643. Stenen är rest 
1914 av greve Gustaf  Trolle Bonde. 

På den nya kyrkogården finns det bland annat en 
äldre skånsk kalkstensgravvård tillsammans med flera 
mindre gravvårdar utförda i blandade material med 
infällda marmor- och biskviporslinsdetaljer. Den 
skånska kalkstensvården var den vanligaste grav-
vårdstypen i Skåne mellan 1810- och 1860-tal och 
känns igen på den tunna, ljusa gråaktiga livstenen som 
är huggen i finkornig kalksten.  
 
 
  Längst upp till vänster: Konst- och hantverksmässigt värdefull liten 
gravvård utförd i blandade material. Längst upp till höger: Gravvård 
rest till minne av Sofia Brahe. Längst ner till vänster: Skånsk kalk-
stensgravvård. Längst ner till höger: Lapidarium med borttagna grav-
vårdar på den gamla kyrkogården.  
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Biologiska värden 
På Torrlösa kyrkogård är de högsta biologiska vär-
dena knutna till de äldre ädellövträden som påträffas 
på den gamla kyrkogården och i parken, väster om 
den nya kyrkogården. Flera av träden har utvecklat 
gren- och stamhåligheter som är viktiga livsmiljöer 
för en rad olika arter. Hålrummen i träd utgör bland 
annat mörka och lugna viloplatser för flera olika flad-
dermöss, fåglar och däggdjur samtidigt som de gyn-
nar nedbrytande insekter och organismer.  

Trädkronan med blad, blommor och frukter är 
bland annat en viktig tillgång för pollinerande insek-
ter, födosökande däggdjur samt rastande och häck-
ande fåglar. En större koloni med råkor häckar i flera 
av parkens träd. Den ses ofta häcka i stora kolonier i 
skogsdungar, parkmiljöer eller mindre skogsområden. 
De börjar att bygga bo högt upp i trädkronor under 
tidig vår, för att sedan lägga sina ägg i mars-april. Ung-
arna är flygfärdiga och lämnar boet i början av som-
maren. Under häckningsperioden mellan april-juni 

kan en råkkoloni upplevas som störande, eftersom de 
har ett intensivt och högt läte. På hösten när häck-
ningen är avklarad upplevs de vara något tystare. I 
Skåne finns det råkor året om. Råkan söker ofta föda 
på åkermark intill kolonin. Under 1950-talet introdu-
cerades det nya bekämpningsmedlen i jordbruket, vil-
ket drabbade råkan hårt. Antalet råkkolonier runt om 
i Sverige minskade och försvann. Idag har råkan häm-
tat sig efter nya bestämmelser för användning av be-
kämpningsmedel i jordbruket.  

Trädens stammar är en viktig växtplats för ett fler-
tal mossor, lavar och svampar. Bland annat en art, 
som till och med har fått sitt namn uppkallat efter kyr-
kogården som en betydelsefull livsmiljö, nämligen 
kyrkogårdslav.  

Vid trädbasen på minst en av de äldre bokarna i 
den nya kyrkogårdens park observerades ett exemplar 
av hartsticka (EN). Arten är upptagen i den senaste 
rödlistan och bedöms vara starkt hotad.  Svampen är 
nedbrytande i stammar och stambaser av levande 
äldre eller döda bokar, ofta i parkmiljöer. Den totala 

populationen av hartsticka i landet är liten och bedöms 
fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. skogsav-
verkning samt att det är en oönskad svamp inom 
parkskötseln. Hartsticka har enligt uppgifter i Artpor-
talen observerats på kyrkogården redan i juli 2015 och 
nu, vid inventeringstillfället i augusti 2018. 

På den nya kyrkogården i kvarter L, söder om kyr-
kan växer en äldre solitär hängask med ett flertal döda, 
torra grenar i toppen. Trädet är en biologisk tillgång 
på kyrkogården eftersom askens porösa bark växer sig 
tjockare med åren och spricker upp, vilket innebär 
goda levnadsförhållande för en rad olika småkryp, la-
var- och mossor. Hängasken är en framodlad sort av 
ask med ett hängande, bågformigt växtsätt. Asken är 
ett trädslag som bedöms vara starkt hotad på den sen-
aste rödlistan eftersom trädslaget hotas av flera död-
liga svampsjukdomar.   

Rödlistan är en lista på hotade och nära hotade ar-
ter som sammanställs av flera expertkommittéer vid 
Artdatabanken och uppdateras vart femte år. Den 
senaste rödlistan offentliggjordes i juni 2015. 

 

De äldre ädellövträdens kronor är viktiga livsmiljöer!  Hartsticka (EN) vid trädbasen på en äldre bok.   Hängask och råkkoloni i bakgrunden.   
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Artportalen är en webbplats för den som vill söka 
efter och rapportera fynd av djur, växter och svampar 
i Sverige. Artportalen är ett viktigt verktyg i svensk 
naturvård, eftersom uppgifterna är baserade på fol-
kets observationer ute i naturen.  

Det är inte bara träden som besitter höga biolo-
giska värden. Kyrkogården i Torrlösa omges av en 
fullåkersbygd på slätten i den västra delen av Skåne, 
vilket medför att kyrkogården fungerar som en väl-
kommen tillflyktsort för många djur och växter. Vari-
ationen av träd, häckar, murar, planteringar, gräsmat-
tor och grusgångar på kyrkogården erbjuder många 
slags livsutrymmen. 
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Kulturreliktväxter 
Under senare år har växter som är starkt sammankopplade med 
människan, men som riskerar att försvinna, uppmärksammats ex-
tra. 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 ef-
ter en dusch med ogräsmedel. Hjärtstilla, äkta vallört, humle, 
murreva och gul nunneört är exempel på känsliga arter att hålla 
utkik efter. De kan vara svåra att upptäcka. Rådet är att tänka en 
extra gång om du ser en växt som inte liknar någon 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, 
husdjur och skog.  
 

Gul nunneört växer på en gravplats på Löderups kyrkogård.   Murreva växer på en gravplats på sankt Peters kloster kyrkogård. 
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Kvarteren väster om 
kyrkan med sina stora 

gravplatser med yt-
skikt av grus som 

omgärdas av buxbom 
eller stenram SKA 

bevaras. 

Områden med stor betydelse  
      för kyrkogårdens karaktär 

De gröna områdena i kartan represen-
terar områden som bör behandlas med 
försiktighet för att inte påverka kyrko-

gårdens karaktär.  

Träden i parken BÖR stå kvar så länge 
som det är möjligt för att gynna den bi-

ologiska mångfalden. När ett träd till 
slut tas bort BÖR det ersättas med ett 

nytt för att bevara park-karaktären. 

           Område med höga  
            kulturhistoriska värden  
De bruna områdena i kartan re-
presenterar områden med höga 
kulturhistoriska värden som är 
särskilt känsliga för förändring! 
På Torrlösa kyrkogård omfattas 
hela den gamla kyrkogården samt 
de västra delarna av den nya kyr-
kogården.  

Märk gärna ut kulturhistoriskt intressanta gravplatser 
och vårdar som Kulturgravar.  Ett urval av kulturhisto-
riskt intressanta gravplatser- och vårdar presenteras i bilaga 1.  

Gravvårdarna inom 
det bruna området 
SKA stå kvar på 
gravplatserna så 
länge det är möjligt.  

Återlämnade gravplat-
ser kan återtas genom 
att ny gravläggning an-
passas till de befintliga 
förutsättningarna och 

strukturerna. 

Vårdåtgärder som inte kan ka-
raktäriseras som normalt un-
derhåll är tillståndspliktigt 

liksom flyttning eller borttag-
ning av kulturhistoriskt värde-

fulla gravvårdar. 

Inom de bruna områdena SKA 
strukturer såsom yttre begräns-

ningar och huvudgångar bevaras. 

Kvarteren öster om 
kyrkan med sin 

prydliga struktur 
BÖR bevaras för 
att behålla kyrko-
gårdens karaktär. 

 

 

Vårdkrav  
Genom kartbilderna på följande sidor anges 
riktlinjerna för vård och underhåll av kyrko-
gårdens kulturhistoriska och biologiska vär-
den. 
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Växtlighet på kul-
turhistoriskt värde-

fulla gravplatser 
och gångstråk 

BÖR förnyas vid 
behov med samma 

växtmaterial som 
det befintliga. 

              Område med höga  
              biologiska värden  
De mörkgröna områdena i kartan 
representerar områden med höga 
biologiska värden som är särskilt 
känsliga för förändring! På Torr-
lösa kyrkogård omfattas hela den 
gamla kyrkogården samt parken, 
väster om den nya kyrkogården 
och trädkransen.  

Tillämpa gärna ängsskötsel 
på en del av den gamla kyr-
kogården. Låt gräs och örter 
växa fritt, för att sedan slå 
med skärande redskap 
såsom lie en till två gånger 
per säsong.  

Skapa gärna en allmän 
planteringsyta på den 
gamla kyrkogården 

för att gynna polliner-
ande insekter. 

Återskapa gärna den lummiga mil-
jön som rådde på den nya kyrko-
gårdens västra kvarter i början av 
1900-talet genom att plantera fler 

barrväxter och sorgeträd.  

Ta hänsyn till den häckande råkkolonin 
och eventuella fladdermöss vid åtgärder 
och förändring i parkens trädbestånd.  
Åtgärder som berör träd och häckar 

SKA endast utföras under september till 
och med november månad. 

Låt hängasken i kvarter L stå kvar så länge som det är möjligt utan att den 
utgör någon risk att skada kyrkogårdsbesökare- och personal. När trädet 
till slut behöver tas bort BÖR det ersättas med ett annat hängande träd. 
Ask är känsligt för många olika sjukdomar. Gångbara alternativ till ask är 

hängpil, tårbjörk och hängbok. 

Underhåll lindarna i trädkransen 
och pelaravenbokarna i allén enligt 

restriktionerna i trädvårdsplanen. 
  

Den rödlistade svampen 
hartsticka (EN) finns på 
minst ett av bokträden i 

parken. Samråda med Läns-
styrelsen ang. åtgärder och 

förvaltning av lokalen i 
framtiden. 

När ett gammalt träd till sist måste 
tas bort är det av stort värde för 
djurlivet om man sparar delar av 
stammen och lägger den i en per-
manent vedsamling, en så kallad 
faunadepå.  

Trädkransen är gles, kom-
plettera den gärna genom 

att plantera träd mellan de 
befintliga, gärna ett annat 

trädslag än lind för att 
minska risken för att fram-
tida trädsjukdomar slår ut 

hela trädkransen.  

Trädkransen och allén upp till 
kyrkan omfattas av biotop-

skyddsbestämelserna. Sam-
råda med Länsstyrelsen innan 
större åtgärder i trädbeståndet 

utförs. Dispens kan krävas. 
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Kyrkogårdens 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 åt-
gärder kan kräva länsstyrelsens tillstånd. I bilagan Re-
kommendationer för vård och underhåll finns vidare in-
formation om åtgärderna. 

Yttre begränsningar 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens yttre be-
gräsningar.  

 En årlig besiktning av muren kring den 
gamla kyrkogården rekommenderas för att 
upptäcka eventuella skador på ett tidigt sta-
dium.  

 Låt alltid lavar, mossor och sedumväxter 
vara kvar på muren. Ryck försiktigt bort 
uppkommande grövre vegetation intill mu-
ren.  

Grindar 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens grindar.  

 Årlig översyn av järngrindar och grindstol-
par är att rekommendera. Rostskyddsbe-
handling och ommålning görs vid behov. 
Det är viktigt att grindarna är enkla att 
öppna för att upprätthålla kyrkogårdens till-
gänglighet.  

 

Tillgänglighet, vägar och gångar 
 Upp till den gamla kyrkogården finns en 

trappa som känns något ostadig och saknar 
räcke. För att öka tillgängligheten på den 

gamla kyrkogården bör både trappan och 
gången upp till kyrkans minnesplats åtgär-
das.  

 Det finns ingen belysning på den gamla 
kyrkogården. Låga lampor i anslutning till 
den gamla kyrkans minnesplats är att re-
kommendera.  

 Gångarna på den nya kyrkogården är be-
lagda med ett djupt lager grus, vilket gör det 
svårt att ta sig fram för personer med rörel-
seförhinder.   

 Det finns två hårdgjorda gångar på den nya 
kyrkogården., dessa kan sammanlänkas med 
en hårdgjord mittgång för att öka tillgänglig-
heten på kyrkogården.  
 

Gravplatser 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov bland gravplatsernas omgärd-
ningar.  

 Buxbomsomgärdningar, järnstaket och 
stenramar bör ses över årligen.  

Gravvårdar 
 Längs den norra gränsen på den gamla kyr-

kogården återfinns ett lapidarium där grav-
vårdarna ligger utplacerade med ryggtavlan 
ner i gräset. Församlingen borde se över 
möjligheten att göra lapidariumet mer inbju-
dande för besökare att beskåda. Främst för 
att bevara gravvårdarna i det skick de är i 
idag, då vittringsprocesser m.m. ökar när 
gravvårdarna ligger ner som de gör. Men 
också för att visa upp och bevara Torrlösas 
historia och kulturarv och för att fylla ut de 

tomma ytorna som finns på den gamla kyr-
kogården idag.   

 Det finns flera instabila gravvårdar på den 
nya kyrkogården. Stabiliteten på gravvår-
darna bör kontrolleras enligt standardiserade 
anvisningar från Centrala Gravvårdskom-
mittén.  

 Många instabila gravvårdar på den nya kyr-
kogården har lagts ner med ryggtavlan i gru-
set/gräset. Församlingen bör budgetera för 
att resa ett bestämt antal av dessa gravvår-
dar/år, för att åtgärderna ska påverka kyrko-
gårdens kulturhistoriska värden negativt.   

Byggnader 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens byggna-
der.  

 Underhåll bör ske kontinuerligt för att upp-
rätthålla en god teknisk standard. 

Planteringar 
 Det finns inga planteringar på den gamla kyr-

kogården. Skapa gärna en allmän plantering 
vid den gamla kyrkans minnesplats.   

Träd 
 Vid skadeinventeringstillfället observerades 

ett exemplar av den rödlistade svampen harts-
ticka (EN) på minst ett av bokträden i par-
ken. Samråd med Länsstyrelsen ang. åtgärder 
och förvaltning av lokalen i framtiden. 

 Behåll hängasken så länge som möjligt, se bara 
till att minimera risken för nedfallande grenar 
Trädet är dekorativt även som dött. Det hän-
der att kyrkogårdsförvaltare väljer att spara 



 

Torrlösa kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2019 | 45 

stammar av sorgeträd som har gått ut, exem-
pel på det kan ses på till exempel Vankiva 
kyrkogård. 

 Komplettera trädkransen med fler träd av 
annat trädslag. Se Arboristens förslag i 
trävårdsplanen.  

Växtlighet 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens växtlighet. 
Läs generella riktlinjer under vårdkrav. 

Djurliv 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov som kan påverka kyrkogårdens 
djurliv. Läs generella riktlinjer under vårdkrav. 
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Förslag på växter 
Prydnadsväxter som kan användas i planteringar är 
sådana som blommar länge eller är vintergröna. Trad-
itionellt sett har blå och vita blommor använts på kyr-
kogårdar medan röda varit tabu. Den rödrosa kär-
leksörten är ett undantag och även rosen ’Rödhätte’. 
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 kul-
turarv®-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 egentli-
gen mer traditionell än Sedum spectabile i kyrkogårds-
sammanhang. Den är låg och har röda blommor. 
 
Lagerhägg – Prunus laurocerasus, är vintergrön och pas-
sar därför bra.  
 
Lavendel – Lavandula angustifolia, blåblommande sor-
ter  
 
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 mur-
grönekullar.. 
 
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 gal-
lica ’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 Tri-
umph’. ’Rödhätte’ är den äldsta floribundarosen och 
har funnits sedan 1911. Den är remonterande med 
halvfyllda, ceriserosa till klarröda blommor i stora kla-
sar. Den är vintertålig och klarar sig även på utsatta 
och skuggiga platser. ’Orange Triumph’ är en klas-
blommande orangeröd polyantharos från 1937 och är 
en av de äldsta rabattrosorna. Den blommar från mid-
sommar till långt in på hösten. 
 
Vintergröna – Vinca minor, traditionella sorter är vin-
tergröna 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 
Behovet av nya gravplatser bedöms som lågt och inga 
större förändringar är att vänta inom den närmaste 
10-årsperioden. Församlingen har angett följande 
målsättningar och utvecklingsplaner för Torrlösa kyr-
kogård. 
 
Förstärka kyrkogården som kulturmiljö genom 
att: 

- Genom fortsatt arbete enligt framtagna poli-
cydokument för vilka gravvårdar/gravplat-
ser som pastoratet vill bevara. Hur dessa gra-
vanordningar ska vårdas och utveckla ett in-
formationssystem som ökar tillgängligheten 
av information (QR-koder) kring kulturhi-
storiskt intressanta gravplatser- och vårdar 
och dess historia. Vidare angeläget att till-
gängliggöra annan information om pastora-
tets kyrkogårdar och dess säregna drag och 
historik.  

 
Förstärka kyrkogårdens växt- och djurliv: 

- Genom att verka för ett bibehållet och likväl 
varierat växtbestånd, dels med tanke på djur-
livet men även för att gardera emot sjukdo-
mar på växter.  

- Genom att ta fram en trädvårdsplan för 
samtliga kyrkogårdar planera och genomföra 
årligt och framtida underhåll för att skapa 
bästa förutsättningar för växt- och djurliv på 
kyrkogårdarna.  

- Mer noga skapa ”oaser” genom nya eller för-
ändring av äldre planteringar.  

- På Torrlösa kyrkogård finns det stora tomma 
gräsytor, detta bör åtgärdas på något sätt.  

För att förbättra tillgängligheten på kyrkogår-
den? 

- Se över och utveckla tillgängligheten konti-
nuerligt. 

- På Torrlösa kyrkogård ska beläggningen av 
grus på gångarna inte göras så djup i framti-
den som den har gjorts. Eftersom det gör det 
svårt att ta sig fram såväl till fots so med rull-
stol.  

- Vid gamla kyrkogården i Torrlösa behöver 
en trappa förbättras. 

- Eventuellt utöka belysningen på den gamla 
kyrkogården.  

 
Tillmötesgå samhällets olika religioner och be-
gravningstrender genom att: 

- På begravningsplatsen i Svalöv finns det 
gravmark avsedd för muslimska begrav-
ningar. Markområdet bedömdes vara till-
räckligt för närvarandet eftersom Torrlösa 
kyrkogård ligger så pass nära Svalövs kyrko-
gård. Pastoratet behöver dock ta fram rutiner 
vid muslimsk begravning, dessa bör upprät-
tas i samråd med företrädare inom den mus-
limska tron. Pastoratet har i dagsläget inga 
förfrågningar från andra religioner om grav-
mark – Men vid förfrågan ser de positivt på 
att utveckla områden på kyrkogårdar för 
gravsättning inom andra religioner.  

 
Hur ser tillgången på gravplatser ut under de 
närmaste tio åren? Finns det behov av att utöka 
kyrkogården eller anlägga nya gravplatser? 

- På Torrlösa kyrkogård bedöms behovet av 
mark vara tillgodosett men det gäller att 

anlägga en askgravplats och en askgravlund. 
Det finns möjlighet att använda tomma 
gräsytor till detta ändamål.  

- Vad det beträffar mark för urngravar be-
döms det vara tillräckligt för närvarandet, 
men på lite längre sikt behöver behovet av 
detta uppmärksammas.  

 
Finns det några problem/åtgärdsbehov på kyr-
kogården? 

- På alla kyrkogårdarna i pastoratet pågår det 
just nu en inventering av lösa/fallna gravvår-
dar. En rutin för att åtgärda detta finns till 
viss del, men behöver förtydligas. Arbetet 
med detta måste göras i samband med arbe-
tet att identifiera gravrättsinnehavare. I sam-
band med detta beaktas även frågan om att 
märka ut kulturgravar! 

 
Önskemål om förändring/utveckling? 
- Att fortsätta anlägga askgravplatser och/el-

ler gravlund på alla pastoratets kyrkogårdar.  
- Fortsatt arbete gällande rutiner för att åt-

gärda lösa gravstenar och åtgärder/åtagande 
av vanvårdade gravar.  
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Ordförklaring 

Kulturhistoriska kriterier  
 
Arkitektoniskt värde 
Grundar sig på estetiska egenskaper och kvaliteter 
såsom gestaltning, proportioner och helhetsintryck. 
Det kan tillämpas på gravvårdar samt hela kvarter 
eller kyrkogårdar.  
 
Arkitekturhistoriskt värde 
Formgivning som är tidstypisk (rep.) eller ovanlig 
för sin tid. Det kan avspeglas i gravvårdarnas ut-
formning, storlek, material, yttäckning eller kring-
gärdning såsom smidesstaket eller stenram. Det kan 
även tillskrivas gravkvarterens respektive kyrkogår-
dens struktur och form med stora sammanhängande 
gräsmattor eller smala grusgångar.   
 
Hantverksmässigt värde 
Utgår från gravvårdar som visar en hög hantverks-
skicklighet eller speciell tillverkningsmetod. Det be-
rör ofta äldre gravvårdar och utsmyckningar som 
vanligtvis inte är industriellt tillverkade, såsom kalk-
stens- och marmorvårdar, gjutjärnskors eller smi-
desstaket.  
 
Konstnärligt värde 
Har sin grund i det arkitektoniska uttrycket, men 
med betoning på dekor och utsmyckning. Det kan 
exempelvis röra sig om en gravvård med en uthug-
gen dekor eller en skulptur.  
 
Kulturhistoriskt värde 
Definieras som den kunskap eller förståelse som kan 
inhämtas både från materiella och immateriella 

företeelser. Som exempelvis olika händelser, histo-
riska sammanhang eller människors skilda livsvill-
kor. Dessa kan exempelvis avspeglas i gravkvarter 
eller gravplatsers utformning. 
 
Lokalhistoriskt värde 
Berättar om ortens historia ur ett lokalt perspektiv. 
Det kan vara gravvårdar resta över personer som 
haft betydelse i bygden, titlar med tydlig lokal kopp-
ling, gårdsnamn eller inskriptioner som berättar om 
lokalt betydelsefulla händelser.   
 
Miljöskapande värde 
Grundar sig på en sammanhållen miljö eller ett ob-
jekts läge. Exempelvis kan en gravvårds placering 
vara särskilt betydelsefull för helhetsintrycket på kyr-
kogården eller inom ett visst gravkvarter.  
 
Samhällshistoriskt värde 
Berättar om samhällets historia utifrån ett lokalt, reg-
ionalt eller nationellt perspektiv.  Det kan exempel-
vis vara gravvårdarnas utformning, inskriptioner el-
ler yrkestitlar som berättar om tidigare samhällsför-
ändringar och företeelser.   
 
Socialhistoriskt värde 
Beskriver människors villkor och deras sociala ställ-
ning i samhället under olika tider. Det kan ta sig ut-
tryck genom gravvårdars placering, storlek, material, 
yrkestitlar och inskriptioner. Även avsaknaden av in-
skriptioner, titlar eller bestående gravvårdar berättar 
om tidigare sociala villkor som klasstillhörighet och 
genus. 
 
Symbolvärde 

Kan skapas avsiktligt eller omedvetet. Kyrkor har 
ofta ett symbolvärde kopplat till deras långgående 
funktion och placering. Gravvårdar kan istället ha 
inskriptioner som förmedlar en händelse med sym-
bolisk innebörd.  
 
Åldersvärde 
Utgår ifrån en kyrkogårds, gravkvarters eller grav-
vårds ålder. En gravvård rest före mitten av 1800-
talet har ett starkt åldersvärde då de är fåtaliga, men 
även gravvårdar tillkomna under senare delen av 
1800-talet samt början av 1900-talet kan inneha ett 
sådant värde.  

Rödlistan: 
Rödlistan är en lista på hotade och nära hotade ar-
ter som sammanställs av flera expertkommittéer vid 
Artdatabanken/SLU i Uppsala och uppdateras vart 
5:e år. 
 
  Rödlistans kategorier: 
 
CR  Akut hotad (Critically endangered) 
 
EN  Starkt hotad (Endangered) 
 
VU  Sårbar (Vulnerable) 
 
NT  Nära hotad (Near threatened) 
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Bilaga 1 – Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar 
Planritning på s.62. 

 
Kvarter & 
Gravplats 

Gravvård, bild Gravvård beskrivning Gravplats beskrivning Värderingsbedömning  

Kv A, 1 

 

Tredelad, högrest granitvård med 
brutet krön. Dekor på livstenens 
översta parti och en polerad in-
skriptionsplatta.  
 
Inskriptioner: F.d. Mjölaren 
Nils nilsson. Född i trää 1818 
Död i Räfvetofta 1906 
Hustrun Maria Andersson 
Född i Räfvetofta 1820 
Död i derst. 1876  

Gravplatsen har ytskikt av 
grus och omgärdas delvis av 
järnstaket och delvis av bux-
bomshäck. 

Gravplatsen och gravvår-
den tillskrivs ett social- 
och samhällshistoriskt 
värde samt ett lokalhi-
storiskt värde eftersom 
den belyser om en man 
med yrkestiteln mjölnare, 
som var verksam under 
den senare delen av 1800-
talet i Rävetofta.  
 
 
Gravvårdarna tillskrivs ett 
arkitekturhistoriskt värde 
eftersom formgivningen är 
typisk för sin tid. Två- och 
tredelade diabasgravvårdar 
med bruten topp och pole-
rade framsidor var vanligt 
förekommande under sekel-
skiftestiden 18/1900.  
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Kv A, 2 

 

Tvådelad, högrest gravvård. Livs-
ten är huggen i diabas, och sockel 
i granit. Rosdekor på livstenens 
översta parti.    
 
Inskriptioner: Lantbrukaren 
Per Nilsson Gryttinge 1802-1888 
Hustrun Pernilla Nilsson 1813-
1897 
Döttrarna Johanna 1844-1923 
Bengta 1848-1917 Elna 1853-
1882 Maria 1855-1859  

Gravplatsen har ytskikt av 
grus och omgärdas av bux-
bomshäck.  
 
Inga planteringar. 

Gravvården är rest i slutet 
av 1800-talet och tillskrivs 
ett åldersvärde.  
 
Gravplatsen och gravvår-
darna tillskrivs ett social- 
och samhällshistoriskt 
värde då den representerar 
en av bygdens många lant-
brukare, hans hustru och 
deras fyra döttrar.  
 
Gravvården tillskrivs dessu-
tom ett lokalhistoriskt 
värde eftersom de anger 
Gryttinge som bytillhörig-
het i inskriptionerna.    
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Kv B, 3 

  

Mindre tvådelad gravvård huggen 
i diabas och grå granit. Ned-
sänkta inskription, rundad topp 
som kröns av en duva.   
 
Inskriptioner: Lantbrukaren 
Jöns Håkansson i Östraby.  Barn 
Carl, Herman, Carl Herman, 
Hertha Nathalia, Matilda. 

Gravplatsen har ytskikt av 
grus och omgärdas av bux-
bomshäck.  
 
Inga planteringar. 

Gravplatsen och gravvår-
darna tillskrivs ett social- 
och samhällshistoriskt 
värde då den presenterar en 
av bygdens många lantbru-
kare och hans barn. Ingen 
hustru står med på gravste-
nen.  
 
 
Gravvården tillskrivs dessu-
tom ett lokalhistoriskt 
värde eftersom de anger 
Östraby som bytillhörighet i 
inskriptionerna.   
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Kv B, 4 

 

Mindre tredelad gravvård utförd i 
blandade material såsom kalk-
sten, marmor och ljusgrå granit. 
Gravvården kröns av ett kors och 
har haft en infälld rund biskvi-
porslinmedaljong.   
 
Inskriptioner: Hemmansägare 
Nils Svensson, Rävfvetofta död 
1898. Hustrun Pernilla Hansdot-
ter. Död 1887. 

Gravplatsen har ytskikt av 
gräs och ingen omgärdning 
eller planteringar.  

Gravplatsen och gravvår-
den tillskrivs ett social- 
och samhällshistoriskt ef-
tersom den representerar en 
av bygdens hemmansägare 
och hans hustru.  
 
 Gravvården tillskrivs dess-
utom ett lokalhistoriskt 
värde eftersom de anger 
Rävetofta som bytillhörig-
het i inskriptionerna.   
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Kv C, 5 

  

Tredelad högrest gravvård med 
pyramidkrön. Socklar i granit och 
livsten i polerad diabas.  
 
Inskriptioner: Folkskolläraren 
Carl Larsson född i Grönby 3/10 
18?? 
död i Gryttinge 23/11-1897 
Hans maka 
Cecilia Larsson född i Åby 20/5 
1840 död i Höganäs 8/11 1918 

Gravplatsen har ytskikt av 
grus och omgärdas av bux-
bomshäck.  
 
Inga planteringar. 

Gravplatsen och gravvår-
darna tillskrivs ett social- 
och samhällshistoriskt 
värde då den representerar 
en av bygdens folkskollä-
rare som var verksam under 
1800-talet.    
 
Gravvården är rest i slutet 
av 1800-talet och tillskrivs 
ett åldersvärde. 
 
Gravvården tillskrivs dessu-
tom ett lokalhistoriskt 
värde eftersom de anger 
Gryttinge som bytillhörig-
het i inskriptionerna.   
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Kv C, 34-
35 

 

Tredelad, högrest granitvård med 
bruten topp. Dekor på livstenens 
översta parti och polerad in-
skriptionsplatta. 
 
Inskriptioner: Åbodottern Elna 
Persson i Gryttinge 1830-1898. 
Systern Bengta Persdotter 1827-
1901 

Gravplats med ytskikt av 
grus och omgärdas av bux-
bomshäck. 
 
 

Gravplatsen och gravvår-
den tillskrivs ett social- 
och samhällshistoriskt 
värde då den representerar 
två systrar, varav en presen-
teras med titeln åbodottern.   
 
Gravvården är rest i slutet 
av 1800-talet och tillskrivs 
ett åldersvärde och ett ar-
kitekturhistoriskt värde 
eftersom formgivningen 
och dekoren är typisk för ti-
den kring sekelskiftet.  
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Kv D, 7 

 
 

 

Huvudgravvården på gravplatsen 
består av en högrest monumental 
gravanordning likt ett grekiskt 
tempel med pelare och tak över 
en öppen bok, huggen i marmor 
med inskriptioner. På gravplatsen 
finns ett flertal enkla stenplattor 
med inskriptioner som står lutade 
mot gravplatsens mur.  
 
 
Inskriptioner på huvudgrav-
vården: Grefve Carl Trolle-
Bonde till Trolleholm 1843-1912 
Grefvinnan Eva Trolle-Bonde 
född Leijonhufvud 1848-1940  
 
 

Stor familjegravplats som 
omgärdas av en bruksmurad 
stenmur som är något högre 
mot norr. Muren är delvis 
överväxt med murgröna. 
 
Själva gravplatsen rymmer 
flera mindre gravvårdar 
samt en större monumental 
huvudgravvård.  
 
Gravplatsen har ytskikt av 
gräs med en stenlagd mitt-
gång som leder upp till grav-
monumentet.  Mycket plan-
teringar i form av prydnads-
buskar bland annat horten-
sia.  
 
Entrén in till gravplatsen är 
försedd med en svartmålad 
järngrind med kryssdekor.  
 

Gravvården och gravplat-
sen tillskrivs ett social- och 
samhällshistoriskt värde 
samt ett lokalhistoriskt 
värde då den representerar 
en av bygdens mest välbär-
gade familj/släkt på Trolle-
holms slott.  
 
 
Gravvården och gravplat-
sen tillskrivs ett miljöskap-
ande värde samt ett konst- 
och hantverksmässigt 
värde grundat på sin unika 
utformning och sin sär-
skilda betydelse för helhets-
intrycket på kyrkogården.  
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Kv D, 8 

 
  

En enkelt utformad, rektangulär, 
låg gravvård huggen i diabas med 
polerad framsida och symmetrisk 
dekor.  
 
Inskriptioner: Amerikanaren 
Carl A Pearson 1891-1962 

Gravplatsen har ytskikt av 
grus och omgärdas av bux-
bomshäck.   
 
Planteringar finns. 

Den belysta gravvården och 
gravplatsen tillskrivs ett 
social- och samhällshi-
storiskt värde då den re-
presenterar en man från 
bygden som ville testa 
lyckan som utvandrare till 
Amerika vid sekelskiftesti-
den 18/1900. Den grav-
lagda mannen beskrivs med 
titeln ”Amerikanaren” med 
en amerikaniserad variant 
av Persson som efternamn, 
nämligen Pearson.  
Mannen har troligtvis åter-
vänt till bygden efter ett an-
tal år i Amerika.  
 

Kv E, 9 

 

Jugendinspirerad tredelad grav-
vård huggen i grå granit, med ut-
stickande symmetrisk dekor. In-
skriptionsplatta med polerade in-
skriptioner. Socklar i samma 
material som livstenen.  
 
Inskriptioner: Familjegrav 
Smedmästare Lars Holmqvist 
1859-1929 Hustrun Hanna Hol-
mqvist 1863-1920 

Gravplatsen omgärdas av ett 
vitmålat järnstaket med en 
dekorativ bård.  
 
Innanför järnstaket finns en 
högre buxbomshäck.  
 
Gravvården flankeras av två 
vintergröna barrväxter med 
blottade stammar. 

Gravvården och gravplat-
sen tillskrivs ett social- och 
samhällshistoriskt värde 
då den är rest över en av 
bygdens smedmästare. 
Gravvårdens formgivning 
är tidstypisk för 1920-1930-
talet och tillskrivs av den 
anledningen ett arkitektur-
historiskt värde. 
 
Att gravvården dessutom 
omgärdas av järnstaket gör 
att gravplatsen tillskrivs ett 
symbolvärde grundat på 
symbiosen mellan smed-
mästaryrket och järnstake-
tet. 
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Kv F, 10 

 

Tvådelad högrest gravvård utförd 
i blandade material. Livstenen är 
huggen i diabas med snedställd 
topp och nedsänkta inskriptioner. 
Sockeln är huggen i grå granit 
med uthugget mönster.  
 
Inskriptioner: Lantbrukseleven 
Herbert Jeppsson född i V.Strö 
1898 Dog å Lunds sjukhus 14/5 
1916. Rönsbacka 

Gravplatsen omgärdas del-
vis av stenram och delvis av 
buxbomshäck och har yt-
skikt av grus.  
 
Planteringar finns. 

Gravvården tillskrivs ett 
social- och samhällshi-
storiskt värde då den är 
rest över en ung man med 
en annorlunda titel för kyr-
kogården med en koppling 
till lantbruk som lantbruks-
elev.  
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Kv F, 11 

 

Liten, oansenlig liggande grav-
vård huggen i diabas. 
 
Inskriptioner: Drängen Karl 
Persson Vittskövle 1876-1951? 

Gravplatsen omgärdas av 
buxbomshäck och har yt-
skikt av grus. 
 
Inga planteringar. 

Gravvården tillskrivs ett 
social- och samhällshi-
storiskt värde eftersom 
den representerar en av 
bygdens många drängar. Att 
vara dräng, var ett vanligt 
yrke under 1800-talet, som 
sällan syns på gravvårdar i 
sten ute på kyrkogårdar.  

Kv F, 12 

 

Stor gravplats med fyra gravkar 
huggna i grå granit, utformade 
som små steninramningar med 
utrymme för planteringar eller 
dylikt i mitten.  
 
Inskriptioner: Johanna Månsson 
1868-1948. Elna Månsson 1865-
1952. Anna Månsson 1876-1927. 
Betty Månsson 1873-1938. 

Gravplatsen omgärdas av en 
stenram med ett lågt järnsta-
ket.  
 
Inga planteringar. 

Gravvårdarna och gravplat-
sen tillskrivs ett social- och 
samhällshistoriskt värde 
eftersom att de gravlagda är 
fyra kvinnor med samma 
efternamn, troligtvis systrar.  
 
Gravvårdarnas för kyrko-
gårdens unika utformning 
och gravplatsens omgärd-
ning är konst- och hant-
verksmässigt värdefull.  
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Kv I, 13 

 

Bred, låg gravvård med rundad 
krön och symmetrisk dekor. 
Huggen i grå/röd granit.  
 
Inskriptioner: Trotjänarinnan 
Thea Jansson, Trolleholm, 1850-
1935 

Gravplatsen omgärdas av en 
stenram och har ytskikt av 
grus. Två formklippta vin-
tergröna barrväxter flanke-
rar gravvården. 
 
Inga planteringar. 

Gravvården och gravplat-
sen tillskrivs ett social- och 
samhällshistoriskt värde 
samt ett lokalhistoriskt 
värde då den representerar 
en kvinna som presenteras 
med en yrkestitel. Tack vare 
gravvårdens informativa in-
skriptioner vet vi att den 
gravlagda kvinnan arbetade 
som trotjänarinna hos en av 
bygdens mest välbärgade 
familj/släkt på Trolleholms 
slott. Vilket också är en an-
ledning till att en trotjäna-
rinna fått en så pass på-
kostad gravvård rest till sitt 
minne.   
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Kv L, 14 

 

Skånsk kalkstensgravvård med 
symbolen ”det allseendeögat” 
symmetriskt utplacerat högst upp 
i mitten ovanför inskriptionerna 
på livstenen. 
 
Inskriptioner: Oläsliga  

Gravvården är en av flera 
som är uppställda på en 
större gravplats i kvarter L, 
söder om kyrkan. Troligtvis 
är gravvården flyttad från 
sin ursprungliga gravplats. 
Gravplatsen omgärdas av en 
högre avenbokshäck och 
formklippta vintergröna 
växter. I mitten av gravplat-
sen står en hängask.  

Skånska kalkstensvårdar var 
en av den vanligaste grav-
vårdstypen i sten på 
skånska kyrkogårdar mellan 
1810–1860-talet och har ett 
kulturhistoriskt värde.  
 
Gravvården visar en hög 
hantverksskicklighet med 
uthuggen inskription och 
dekor och har härmed ett 
konst- och hantverks-
mässigt värde. Inskript-
ionerna är oläsliga pga. vitt-
ring, men det är högst tro-
ligt att vården är rest innan 
1850, vilket ger den ett ål-
dersvärde. 
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Regionmuseets E-rapportserie 2019 
Kulturmiljö 

 
1. Felestad kyrkogård, Felestad sn, VP, Rebecca Olsson, 2019 
2. Torrlösa kyrkogård, Torrlösa sn, VP, Rebecca Olsson, 2019 
3. Sireköpinge kyrkogård, Sireköpinge sn, VP, Rebecca Olsson, 2019 
4. Norra Vrams kyrka – installation av brandlarm, N Vrams sn, AM, Kerstin Börjesson, 2018–2019 
5. Glimmebodagården – installation av luftvärmepump, Brösarps sn, AM, Anna Rabow, 2018 
6. Dalby kyrka, förhallen – invändiga åtgärder, Dalby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2018 
7. Tåstarps kyrka – taktäckning, Tåstarps sn, AM, Petter Jansson och Anna Rabow, 2016–2018 
8. Gustav Adolfs kyrka – invändig renovering och ny solskyddstextil, Helsingborg, Maria Sträng, 2018 
9. Västra Vrams kyrka – Uppdatering VP, Västra Vram sn, Linn Ljunggren, 2019 
10. Linderöd kyrka – Uppdatering VP, Linderöd sn, Linn Ljunggren, 2019 
11. Äsphults kyrka – Uppdatering VP, Äsphult sn, Linn Ljunggren, 2019 
12. Östra Vram - Uppdatering VP, Östra Vram sn, Linn Ljunggren, 2019 

 
 
 

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 


