
 

 

 

 

Sireköpinge kyrkogård 
 

Vård- och underhållsplan, 2019 

 Rebecca Olsson 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport 2019:03 
© Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, 2018 
www.regionmuseet.se 
Dnr: L 12.20-197-18.1219 
Text: Rebecca Olsson (avsnittet om träd uppdaterades 200120) 
Foto: Rebecca Olsson 
Illustrationer: Rebecca Olsson 
Kartproduktion: Rebecca Olsson 
Formgivning: Anna Rabow och Catherine Svensson 
Granskning: Linn Ljunggren, Regionmuseet Kristianstad 
Kartmaterial, ©Lantmäteriet, Gävle. Dnr 507-99-502



 

 

Innehåll 
Innehåll ............................................................................................... 3 
Inledning ............................................................................................ 5 

Bakgrund ....................................................................................... 5 
Mål och syfte ................................................................................. 5 
Metod ............................................................................................. 6 
Andra verktyg och dokument ..................................................... 6 
Lagskydd för kultur- och naturmiljö .......................................... 7 

Kulturhistorisk bakgrund ................................................................ 8 
Kulturmiljö och fornlämningar .................................................. 9 
Källor ............................................................................................ 11 
Kyrkans historia .......................................................................... 11 
Kyrkogårdens historik ................................................................ 12 

Omfattning 12 
Yttre begränsningar och entréer 13 
Kyrkogårdens trädkrans 13 
Gravplatser och växtlighet 13 

Beskrivning av kyrkogården .......................................................... 15 
Omgivningar................................................................................ 17 
Kyrkogårdens yttre begränsningar ........................................... 18 
Grindar och ingångar ................................................................. 18 
Gångar och strukturer ................................................................ 19 
Belysning ...................................................................................... 19 
Servicestationer ........................................................................... 20 
Parkeringsplatser och tillgänglighet .......................................... 20 
Information och komfort ........................................................... 20 

Byggnader och övriga föremål .................................................. 20 
Lövträd ......................................................................................... 21 
Barrväxter .................................................................................... 21 
Häckar, buskar och planteringar ............................................... 21 
Naturligt förekommande kärlväxter och kryptogamer ......... 22 
Djurliv .......................................................................................... 22 

Kvartersbeskrivning ....................................................................... 23 
Kvarter A-G ................................................................................ 24 
Kvarter H-J .................................................................................. 26 
Urnlunden ................................................................................... 28 
Minneslund .................................................................................. 29 

Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden............... 30 
Värdebeskrivning ............................................................................ 31 

Kulturhistoriska värden ............................................................. 31 
Biologiska värden ....................................................................... 34 

Vårdkrav ........................................................................................... 36 
Åtgärdsbehov .................................................................................. 39 

Tillgänglighet ............................................................................... 39 
Yttre begränsningar .................................................................... 39 
Grindar......................................................................................... 39 
Vägar och gångar ........................................................................ 39 
Gravplatser .................................................................................. 39 
Gravvårdar ................................................................................... 39 
Byggnader .................................................................................... 39 
Planteringar ................................................................................. 39 
Träd .............................................................................................. 39 
Växtlighet ..................................................................................... 39 
Djurliv .......................................................................................... 39 



 

Förslag på växter ........................................................................ 40 
Målsättning och utveckling ........................................................... 41 
Ordförklaring .................................................................................. 42 
Källmaterial ..................................................................................... 43 

Litteratur ..................................................................................... 43 
Otryckta källor ............................................................................ 43 
Hemsidor .................................................................................... 43 



 

Sireköpinge kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2019 | 5 

Inledning 
Vård- och underhållsplan för Sireköpinge kyrkogård är 
utförd av Regionmuseet Kristianstad/Landsantikva-
rien i Skåne på uppdrag av Svalövsbygdens pastorat. 
Fältarbetet utfördes under sommaren 2018 och vintern 
2019 med påföljande rapportskrivning vintern/våren 
2019. Inventering samt rapportskrivning har utförts av 
antikvarie Rebecca Olsson. Kyrkogården skyddas en-
ligt Kulturmiljölagen 4 kap. Vård- och underhållspla-
nen har utformats i enlighet med Kulturmiljölagen och 
de föreskrifter som finns för 4 kapitlet samt gällande 
direktiv från Lund stift och Länsstyrelsen i Skåne. 

Bakgrund 
År 2012 utkom föreskrifter till 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 planering och 
skötsel. Målsättningen med arbetet är att kyrkogår-
dens värden ska bevaras. Genom vård- och under-
hållsplanen 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  Sireköpinge kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Sireköpinge 20:1 
Socken  Sireköpinge socken 
Kommun  Svalövs kommun 
Fastighetsförvaltare Svalövsbygdens pastorat 
Areal  9129 m² 
 
Sireköpinge kyrkogård består av en del med 1114 gravplatser och en minneslund.   

Svalövs kommun, med den geografiska sockengränsen 
för Sireköpinge 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 Sireköpinge 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 Sireköpinge kyrkogård är framtagen 
av biolog Åsa Jakobsson, Regionmuseet Kristianstad 
i samarbete med en arborist från SveArb AB 2019.   
  

Översiktskarta över Sireköpinge 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. 
 
Kyrkogården ligger inom fornlämningsområde 
benämnt Sireköpinge 33:1 och skyddas enligt Kul-
turmiljölagens 2 kap. Fornlämningen omfattar  Si-
reköpinges gamla bytomt. Områdets utbredning 
kan ses på karta sida 9. Inom den äldre bytomten 
är alla ingrepp i mark, utöver den normala grav-
grävningen, tillståndspliktiga då de kan beröra un-
der mark dolda fornlämningar. Eventuella fynd av 

fornlämningar måste rapporteras till länsstyrel-
sen. 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 
Sireköpinge är en socken, kyrkby och herrgård med 
medeltida ursprung som ligger utmed Råån, mellan 
Svalöv och Tågarp. 

Råån är ett vattendrag som börjar i Kågeröd och 
mynnar ut i vid fiskeläget Råå utanför Helsingborg. 
Råån har genom historien varit ett viktigt transport-
stråk för människan för att kunna ta sig från kusten in 
i landet, vilket mängden fornlämningar längs med vat-
tendraget vittnar om. I Sireköpinge finns det flera re-
gistrerade fynd från förhistoriens samtliga perioder, 
som visar att området tidigt varit attraktivt för bosätt-
ning.  På en markant höjd intill Råån uppfördes sten-
kyrkan i Sireköpinge under 1100-talet. Kyrkan är en 
av de äldsta i Skåne. 

Namnet Sygrithekiop nämns för första gången som 
en medeltida kungsgård i skrift under 1200-talet. Un-
der 1500-talet sålde den dåvarande danska kronan 
kungsgården som ett privatägt adelsgods och kom till 
att bli ett av de främsta i Skåne. Hela Sireköpinge 
socken låg under herrgården, med samma namn. Ma-
joriteten av socknens invånare arbetade för godset, 
som bedrev ett storskaligt jordbruk. År 1825 fanns 
det hela 33 heltidsarbetande på lönelistan, varav hälf-
ten arbetade inom jordbruket.  

Nordöst om kyrkogården ligger en utmärkande 
byggnad uppförd 1847 av Sireköpinge församling 
som kallas för Martina von Schwerings skola. Martina 
von Schwering var friherrinna på Sireköpinge gods 
under 1800-talets första hälft. 

Sireköpinge kyrka och kyrkogård ligger inom av-
gränsningarna för fornlämningsområdet Sireköpinge 
33:1 som är registrerad som Sireköpinges gamla bytomt. 
Avgränsningarna för fornlämningen grundar sig på 
en geometrisk avmätning av byn från 1757.  

 
 
  

 

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 till exempel rama in kvarter och gravplat-
ser 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 Sireköpinge by kan kyrkogår-
dens utbredning och förhållande till det omgivande 
landskapet följas. Det finns tillgängligt via Lantmäte-
riets 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 Lantmäteriets söktjänst, Kartsök och ortnamn.  

Äldre fotografier från tidigt 1900-tal och senare 
kompletterar uppgifter från övriga arkivmaterial. 
Dessa finns tillgängliga via Riksantikvarieämbetets di-
gitala söktjänst, Kulturmiljöbild. Men även via databa-
sen Carlotta vid Kulturen i Lund och Malmö museer, 
Folklivsarkivet i Lund samt Regionmuseets eget arkiv.  
 

Kyrkans historia  
Kyrkan i Sireköpinge är en av Skånes äldsta, byggd 
under den senare hälften av 1100-talet på en markant 
höjd i landskapet intill Råån. Den ursprungliga kyrko-
byggnaden är uppfördes i romansk stil, av den återstår 
endast koret och absiden med ett runt absidfönster. 
Fönstret är det enda ursprungliga absidfönstret i 
Lunds stifts medeltida kyrkor. Kyrkans långhus bygg-
des om på 1400-talet och försågs då med tidstypiska 
kryssvalv, dekorerade med kalkmålningar. Kyrkan 
byggdes då till med ett kvadratiskt torn i samma höjd 
som långhuset, tornet försågs med en träspira för 
kyrkklockan.  

Kyrkan genomgick en omfattande restaurering 
mellan 1915–1917, som gravt förändrade kyrkobygg-
nadens utseende. Vid den här restaureringen fick kyr-
kan sitt nuvarande torn med trappstensgavlar, sträv-
pelare med valv samt en sakristia.  
  

Kyrkan från nordöst, 1917 – Efter restaureringen.   
Bildkälla: Kulturmiljöbild, RAÄ.  

Kyrkan från nordväst, 1915 – Innan restaure-
ringen. Bildkälla: Kulturmiljöbild, RAÄ. 

Kyrkan från öster, 1915 – Innan restaureringen. Bildkälla: Kultur-
miljöbild, RAÄ. 
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Kyrkogårdens historik 

Omfattning 
En ägoinmätning från 1757 över Sireköpinges 
inägomark är det äldsta kända kartmaterialet som 
avbildar den medeltida kyrkan och dess kyrkogård. 
Kartbilden visar en nästintill rund, liten kyrkogård 
med en något större utbredning nordöst om kyrkan. 
Väster om kyrkogården, intill Råån ligger ett 
”onummererat gathus” och nordöst om kyrkogården 
ligger det en trelängad gård som benämns som gård 
nr 17. Gårdens tillhörande odlingsmark ligger intill 
kyrkogårdens norra gräns.  

I samband med förordningen om laga skifte, 1847 
togs en ny karta fram över Sireköpinges inägomark. 
Kartbilden redovisar omfördelningen av 
inägomarken samt vilka gårdar som beordrats med 
utflyttning. Det är under laga skifte som kyrkogården 
får den utbredning som den har än idag. För i 
samband med skiftet frigjordes mark runt omkring 
kyrkogården som gjorde det möjligt att utvidga 
kyrkogården mot väst och norr. Troligtvis har gård nr 
17, som låg nordöst om kyrkogården beordrades med 
utflyttning och gathuset, väster om kyrkogården har 
sannolikt flyttats eller rivits.    

Enligt det historiska kartmaterialet och en serie 
flygfoton från 1900-talet är kyrkogårdens omfattning 
oförändrad från 1847 och framåt. Dock har yttre 
begränsningar, entréer, vegetation, gångar och övriga 
strukturer inne på kyrkogården förändrats över tid.  

Delning av inägorna, 1757.   Laga skifte, 1847.   

Häradsekonomiska kartan, 1910–1015.    Flygfoto, 1960.     
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Yttre begränsningar och entréer  
På ägoinmätningen från 1757 framgår det att byns 
åkermark såväl som kyrkogård är inhägnad. Vilken 
hägnadstyp som den äldsta kyrkogårdens yttre 
begränsningar utgjordes av är oklart. Men vi vet att 
vid tidpunkten då kartan ritades upp fanns det två 
entréer in till kyrkogården, en från öster och en från 
nordöst. 

Vid laga skifte 1847 utvidgades kyrkogården mot 
väster och norr. I samband med utvidgningen kan vi 
föreställa oss att kyrkogården sannolikt får en ny 
omgärdning och nya entréer.  

Ett äldre fotografi på den nordöstra entrén in till 
kyrkogården, taget 1915 innan kyrkan resturerades  
visar att kyrkogårdens yttre begränsningar utgjordes 
av en låg, kallmurad stenmur. Entrén nordöst om 
kyrkan var vid tidpunkten då fotografiet togs försedd 
med en dubbelgrind i svart smide. Den här grinden 
ersattes någon gång mellan 1915 och 1935 med en ny, 
större grind placerad på vitputsade pollare. På ett 
fotografi från 1983 avbildas grinden rakt framifrån, 
och det är tillsynes samma grindtyp och pollare som 
finns än idag.  

På ett flygfoto från 1935 har muren, som tidigare 
omgärdade kyrkogården, ersatts med en häck. Idag 

omgärdas kyrkogården av en formklippt 
avenbokhäck i samtliga väderstreck.  

 

Kyrkogårdens trädkrans 
Till vänster i bild på fotografiet från 1915 (se bild till 
höger) taget på kyrkogårdens nordöstra entré, syns ett 
högväxt träd. Trädet ingick i en fullständig trädkrans 
med äldre trädindivider som syns i sin helhet på ett 
flygfoto från 1935. Ett senare flygfoto från 1966 visar 
att trädraden mot norr togs ner någon gång mellan 
1935 och 1966. Endast trädraden i västlig riktning 
mot Råån har ersatts med nya trädindivider. 
 

Gravplatser och växtlighet 
På 1910-talet  fanns det hälften så många gravplatser 
på kyrkogården som idag. Huvuddelen av 
gravplatserna koncentrerade sig i början av 1900-talet 
på sluttningarna söder, och väster om 
kyrkobyggnaden. Sluttningen norr om kyrkan bestod 
av en tom gräsyta med några enstaka gravvårdar 1915. 
Förekomsten av lövträd på kyrkogården har minskat, 
på äldre fotografier syns både sorgeträd och fruktträd 
intill kyrkan. Samtidigt som lövträden har minskat har 
barrväxterna på gravplatserna växt sig större och är 
påtagligare idag än vad de var i början av 1900-talet.   

Flygfotografierna från 1935 och 1966 visar stora, 
omgärdade gravplatser som är prydligt ordnade i 
nord-sydliga rader på sluttningarna kring kyrkan, och 
i den utvidgade delens nordöstra hörn. En 
sammanhängande tom gräsyta breder ut sig i 
kyrkogårdens nordvästra del.  

På kyrkogården har det under 1900-talets senare 
hälft anlagts en urnlund och en minneslund på 
tidigare onyttjade gräsytor. 

Kyrkan och kyrkogården från nordöst, 1915 – Innan restaureringen. Bildkälla: Kulturmiljöbild, RAÄ.  
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Flygbild över Sireköpinge kyrka och kyrkogård, 1935. Bildkälla: Carlotta. 

Nordöstra entrén till kyrkogården 1983. Bildkälla: Kulturmiljöbild 

 

Flygbild över Sireköpinge kyrka och kyrkogård, 1966. Bildkälla: Carlotta. 

 

Kyrkan och kyrkogården från nordväst, 1975. Bildkälla: Kulturmiljöbild, RAÄ.  
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Beskrivning av kyrkogården 
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Sireköpinge kyrkogård.  
Originalkarta: Svalövsbygdens pastorat.  
Redigerad version: Rebecca Olsson 
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Omgivningar 
Sireköpinge kyrka och kyrkogård ligger i småorten Si-
reköpinge som karaktäriseras av godsmiljön kring Si-
reköpinge herrgård.  Herrgårdens huvudbyggnad lig-
ger strax öster om kyrkan och omges av en park med 
ädellövträd. Väster om kyrkogården rinner Råån, del-
vis dold av en ridå med träd och buskar.  

Bebyggelsen i Sireköpinge är av ålderdomlig ka-
raktär och ligger främst koncentrerad utmed byvägen. 
Nära till kyrkogården ligger Martina von Schwerings 
skola och gamla statarbostäder till säteriet. Runtom-
kring förekommer även spridd gårdsbebyggelse som 
ett resultat efter jordskiftena under 1800-talet.  

 
  

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

Lummig miljö med träd och buskar intill Råån, väster om 
kyrkogården.  

Martina von Schwerings skola, ligger nordöst om kyr-
kan och kyrkogården. 
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Kyrkogårdens yttre begränsningar  
Kyrkogårdens yttre begränsningar utgörs av en låg, 
formklippt avenbokshäck i samtliga väderstreck. Mot 
Råån i västlig riktning kompletteras den omgärdande 
häcken av en trädrad med lindar.  

Grindar och ingångar 
Det finns två ingångar in till kyrkogården, båda är för-
sedda med grind. En mot norr och en mot nordöst.  

Huvudentrén är placerad mot nordöst och är för-
sedd med en dubbelgrind i trä. På ömse sidor om 
dubbelgrinden finns en enkelgrind i liknande utform-
ning. Grindarna har detaljer i svartmålat järn. Grin-
darna hänger i sin tur på vitputsade pollare. Pollarna 
avtäcks av två rader enkupigt rött taktegel.  

Den norra entrén är försedd med en enkelgrind i 
svartmålat järn som är fäst i grindpollare huggna i gra-
nit.  

 
  

Kyrkogården omgärdas av en avenbokshäck. Mot Råån i väst kompletteras häcken av en trädrad med lindar.  

Huvudentrén, nordöst om kyrkan.   Avenbokshäck.    Entré med enkelgrind, norr om kyrkan.    
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Gångar och strukturer 
Gångsystemet på kyrkogården är belagt med grus. 
Det finns gångar runt hela kyrkogårdens yttre be-
gränsningar, upp till kyrkobyggnaden och in till flera 
av gravkvarteren. I urnlunden, norr om kyrkan är 
gångarna belagda med sjöstensplattor. 

Gravplatserna är stora med ytskikt av grus och 
omgärdas av låg, formklippt buxbomshäck med un-
dantag för enstaka gravplatser som omgärdas av en 
stenram.  
 

Belysning  
Kyrkogården är upplyst av lampor med varierande ut-
seende. Närmast kyrkan finns det moderna lykthus på 
gråa stolpar. Det förekommer också sexkantiga lykt-
hus utformade i svart smide på svarta stolpar med en 
mer ålderdomlig karaktär.  
  

Sjöstensplattor i urnlunden.     Belysningsarmatur i svart smide.      Grusgångar och buxbomsomgärdade gravplatser.     
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Servicestationer 
Servicestationer finns med god spridning på kyrko-
gården, med tillgång till vatten, verktyg och vaser. 
Kompost för trädgårdsavfall och annan sophantering 
återfinns direkt innanför huvudentrén, öster om kyr-
kan.   

Parkeringsplatser och tillgänglighet 
En parkeringsplats återfinns öster om kyrkogården, 
intill vägen mot Tarstad.  

Det förekommer stora nivåskillnader på kyrkogår-
den, då kyrkan är belägen på en höjd i landskapet. Det 
finns stabila räcken att stötta sig mot på vägen upp till 
kyrkan.  

Kyrkogårdens toaletter ligger i samma byggnad 
som bårhuset, väster om kyrkan. Upp till toaletterna 
finns både en ramp och trappor. 
 
Information och komfort 
Intill den östra entrén i anslutning till parkeringsplat-
sen finns en informationstavla där församlingen 

sätter upp affischer om kommande evenemang och 
aktiviteter inom församlingen. Intill informations-
tavlan finns en skylt som berättar historian om Si-
reköpinge kyrka då kyrkan ligger utmed pilgrimsle-
den mellan Skåne och Blekinge. Skylten är uppsatt 
av Svenska kyrkan. Det finns flera bänkar utplace-
rade på kyrkogården. Bänkarna har ett underrede av 
svart smide med rygg- och sittplank av trä.  

Byggnader och övriga föremål  
Väster om kyrkan, nedanför en markant höjd ligger 
bårhuset. Byggnaden har en vitputsad fasad, dubbel-
dörrar i trä och ett sadeltak belagt med rött taktegel.  

I kyrkogårdens sydvästra hörn ligger kyrkogårds-
förvaltningens redskapsskjul.  
  

Skylt om Sireköpinge kyrka och pilgrimsleden.       Bårhus, väster om kyrkan.       Bårhus med toalett och personalutrymme.       

Räcke upp mot kyrkan.       
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Lövträd 
Kyrkogårdens trädbestånd omfattar totalt 25 träd, 
varav 20 är lindar som står utmed kyrkogårdens västra 
gräns mot Råån. Dessa är uppskattningsvis omkring 
30–40 år gamla. I början av 1900-talet omgärdades 
kyrkogården av en fullständig trädkrans, men majori-
teten av träden togs ner i mitten på 1900-talet. Endast 
trädraden mot väster återplanterades med nya träd.  
Nordost om kyrkan växer fyra hagtornsträd på ömse 
sidor om mittgången. En självsådd bokplanta har fått 
ingå i trädvårdsplanen men övrigt finns det inga löv-
träd inne på kyrkogården.  

 

Barrväxter 
Det större gröna växtmaterialet på kyrkogården ut-
görs av högväxta vintergröna barrväxter såsom tujor, 
enar, idegranar och ädelcypresser. Dessa flankerar grav-
vården på flera utav kyrkogårdens gravplatser och fö-
rekommer både som formklippta eller fritt växande. 
De som fått växa fritt har ofta uppnått en hög höjd, 
vilket tillsammans med övriga buskar och häckar 
skapar en rumslig variation på kyrkogården.  

 

Häckar, buskar och planteringar 
Kyrkogården avgränsas av en formklippt avenboks-
häck i samtliga väderstreck. Inne på kyrkogården om-
gärdas majoriteten av gravplatserna av en låg, form-
klippt omfattningshäck av buxbom. På flera av dessa 
gravplatser är gravvården borttagen men den omgär-
dande buxbomen finns kvar.   

Kyrkogårdens gravplatser har en varierande ka-
raktär vad det beträffar buskar och planteringar.  De 
yngre gravplatserna som har en aktiv 

gravrättsinnehavare pryds ofta av säsongsplanterade 
lökväxter och perenner. Medan planteringar i regel 
saknas på återlämnade äldre gravplatser som kyrko-
gårdsförvaltningen sköter om. Dock finns det buskar 
eller flankerade vintergröna växter kvar.  

Vid ett besök på kyrkogården i mars månad up-
penbarade sig en blomsterprakt av spridda lökväxter 
såsom krokus, påsklilja, scilla, pensé och vårlök både på 
och utanför kyrkogårdens gravplatser.  
 
  

Hagtorn på en gravplats, nordost om kyrkan.        

Buxbomsomgärdade gravplatser.        Barrväxter i olika former och storlekar.        

Blomsterprakt både på och utanför gravplatserna.         
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Naturligt förekommande kärlväxter och 
kryptogamer 
Kyrkogårdens träd är unga med en svag påväxt av la-
var och mossor på stammarna som omfattar ett drygt 
tiotal vanliga arter. Kyrkogården saknar en omgär-
dande mur, men det finns ett flertal solexponerade 
gravplatser med stenram där ett flertal värmedyr-
kande lavar och mossor har funnit en bra växtplats. 
Bland dessa kan vägglav, blocklav, kartlav, gråstenslav, ragg-
mossa och murtuss nämnas. 

Det finns en större öppen gräsyta på kyrkogården 
som är måttligt näringspåverkad där gräshakmossa ofta 
har ersatt gräset. I gräsmattan finns det inslag av all-
männa örter såsom röllika, gråfibbla, vitklöver, svartkäm-
par och tusensköna. På en markyta intill kyrkans södra 
fasad växer murreva. 

Djurliv 
Närheten till Råån och Sireköpinge säteri med trädal-
léer, äldre bebyggelse och parkmiljön med äldre löv-
träd, söder om kyrkogården har en stor betydelse för 
artsammansättningen på kyrkogården. Kyrkogårdens 
häckar, träd, buskar, planteringar och gräsmattor 
skapar i sin tur en variationsrik miljö som ger livsut-
rymme för många organismer. På kyrkogården finns 
det gott om buskar och barrväxter som har en stor 
betydelse som skydd och livsrum för flera fågelarter. 
I dessa häckar sannolikt flera fågelarter under som-
maren såsom trastar, småfåglar, kråkfåglar och duvor. 
Vid besök på kyrkogården i mars månad observera-
des bland annat en ringduva och två skator bygga bo i 
två högväxta barrväxter. Även under årets kalla måna-
der används kyrkogårdens barrväxter, träd och buskar 
av traktens övervintrande fåglar för födosök, vila och 

skydd. Miljön på kyrkogården är troligtvis attraktiv 
för flera mindre däggdjur, såsom sorkar, möss, harar 
och kaniner. Men även större däggdjur såsom rådjur, 
grävling och räv besöker sannolikt kyrkogården då och 
då i jakt på föda eller skydd.  
De gravplatser som har pryds med rikt blommande 
växter som kärleksört och lavendel, innehåller nektar 
och pollen och besöks flitigt av olika småkryp såsom 
fjärilar, humlor och bin. Även lindens blomning under 
vår respektive sommar är värdefull för insekterna. 
Förutom det gröna intresserar vindskyddade ytor och 
den lagrade värmen i gravvårdarnas och grusgångar-
nas stenmaterial många insekter.  

Mosaik av lavar på en stenramsomgärdad gravplats.        En nyfiken rödhake på en gravvård.          Vitfjäril suger nektar från lavendel på en gravplats.          
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Kvartersbeskrivning 
Sireköpinge kyrkogård delas in i tio gravkvarter, en 
minneslund och en askgravplats. För att underlätta 
kvartersbeskrivningarna på kyrkogården har flera 
kvarter med liknande karaktär beskrivs gemensamt. 
I följande avsnitt beskrivs gravkvarteren i text och 
bild.  
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Kvarter A-G 

Kyrkan i Sireköpinge är belägen på en markant höjd 
i landskapet. Kvarter A, B, C, D, E, F och G ligger 
på sluttningarna ner från kyrkan och karaktäriseras 
av stora, omgärdade gravplatser med äldre gravvår-
dar och mycket vintergröna växter. Inom kvarteren 
finns det mindre och större gruslagda gångar som 
fyller en funktion som kvartersavdelare. De mar-
kanta höjdskillnaderna som råder inom kvarteren är 
karaktärskapande och unika för Sireköpinge kyrko-
gård.  
 
Gravplatser 
Gravplatserna inom kvarter A-G är i regel stora 
med ytskikt av grus. De avgränsas tydligt med 
formklippt, låg buxbomshäck eller stenram.   

Det gröna inslaget i kvarteren utgörs främst av 
buxbomsomgärdningarna men också av formklippta 
eller fritt växande vintergröna växter som flankerar 
gravvården på flera utav gravplatserna.  

I kvarter C, öster om kyrkans absid återfinns ett 
större parti med fritt växande buxbom som ger ett 
lummigt inryck.  

En av gravplats i kvarter B sticker ut ur mängden. 
Gravplatsen har en högrest gravvård på en stor grav-
plats med ytskikt av murgröna och som omgärdas av 
grovhuggna stenpollare med järnkedjor.  
 
Gravvårdar 
Det förekommer stora variationer i gravvårdarnas ål-
der och utformning inom kvarter A-G.  

De äldsta vårdarna i Sireköpinge är utsmyckade 
kalk- och/eller sandstensgravhällar som härstammar 
från 1600–1700-talet. En av dessa återfinns i kvarter 
B, under kyrkans norra strävpelare.  

Från 1800-talets senare hälft och tiden kring sekel-
skiftet dominerar högresta vårdar huggna i mörka 
stenmaterial, såsom svart diabas eller mörkgrå granit. 
Men det förekommer även ljusare varianter utförda i 
mjukare och ljusare bergarter, såsom kalk- och sand-
sten och ofta med infällda detaljer av marmor eller 
biskviporslin.   

Många av gravvårdarna som är resta mellan 1910–
1930 är inspirerade av jugendstilen med växtmotiv el-
ler den avskalade klassicismen med bastanta gravmo-
nument. Dessa är i regel utförda i ljusgrå granit.  

De gravvårdar som är resta från 1930 fram till 
1960 är ofta låga, breda och rektangulära livstenar 
huggna i grå- och röd granit eller svart diabas med 
symmetrisk dekor.  Från 1970 och fram till dagens da-
tum 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. 
Titlar med anknytning till jordbruk såsom lantbrukare, 

husägare, åboe, och hemmansägare dominerar bland de 
gravlagda männen tillsammans med hantverksyrken 
såsom trädgårdsmästare, målarmästare, målare, bryggare, 
byggmästare, smed och smedmästare.  

Bland de kvinnliga gravlagda dominerar famil-
jeanknutna titlar såsom hustru/maka, änka, dotter eller 
syster. Inom kvarter A-G återfinns endast en kvinnlig 
yrkestitel, lärarinnan. 

I flera fall skrivs gårds- och bytillhörigheter till de 
gravlagda ut på gravvården. Bland dessa kan bland an-
nat Sireköpinge, Loarp, Brödåkra, Tågarp, Norreby och 
Kågeröd nämnas. 
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Kvarter H-J 

Kvarter H, I och J ligger nedanför sluttningen, norr 
om kyrkan och karaktäriseras av stora, omgärdade 
gravplatser samt en större oanvänd gräsyta.  
 
Gravplatser 
Kvarter H och stora delar av kvarter I utgörs av en 
stor sammanhängande gräsyta. De gravplatser som 
finns inom kvarter H-J är tydligt orienterade i 
nordsydliga rader med gravvårdarna placerade i öst-
västlig riktning. Samtliga gravplatser är stora, om-
gärdade och med ytskikt av grus. Majoriteten om-
gärdas av formklippta låga infattningshäckar av 
buxbom, men det förekommer även enstaka 
stenramar.  

Det gröna inslaget i kvarteren utgörs främst av 
buxbomsomgärdningarna men också av formklippta 
eller fritt växande vintergröna växter som flankerar 
gravvården på flera utav gravplatserna.  
 
Gravvårdar 
Huvuddelen av gravvårdarna i kvarteren är resta un-
der 1900-talets senare hälft, men det förekommer 

även äldre gravvårdar som är resta kring sekelskiftes-
tiden.  

Breda, låga rektangulära livstenar huggna i grå gra-
nit eller svart diabas med symmetrisk dekor domine-
rar bland gravvårdarna resta mellan 1940–1960. 
Gravvårdarna som är resta efter 1960 har en mer 
asymmetrisk dekor och livstenarnas form samt färg 
varierar.  Naturstenar med inskriptioner och livstenar 
med en fri utformning, grovhuggna kanter och en po-
lerad inskriptionsplatta är vanligt förekommande.  

Trots att huvuddelen av gravvårdarna är resta un-
der 1900-talets senare hälft är yrkestitlar vanligt före-
kommande i inskriptionerna. Yrkestitlarna på grav-
vårdarna återspeglar samhället i Sireköpinge under 
olika tider såsom kvarnägaren, byggmästaren, hemmansä-
garen och lantbrukaren.  

På de gravvårdarna som restes från 1930 och fram 
till 1990-talet förekommer andra typer av yrkestitlar 
som tyder på förändringar i samhället. Nya titlar med 
anknytning till den allt växande bilismen såsom vägar-
betaren, stensättaren och vägförmannen dyker upp tillsam-
mans med stationskarlen och elmontören.  

De tidigt gravlagda kvinnorna beskrevs sällan med 
en yrkestitel, utan presenteras oftast med en familje-
anknuten titel i relation till den gravlagda mannen. 
Endast två kvinnliga yrkestitlar förekommer i kvarter 
I och J, folkskollärarinnan och husföreståndarinnan.  

De yngsta gravvårdarnas inskriptioner innehåller 
oftast bara information om de gravlagdas namn samt 
födelse- och dödsdatum.  
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Urnlunden 

 
Urnlunden är lokaliserad i den norra spetsen av kyr-
kogården och karaktäriseras av ett mindre område 
som avgränsas av låg, formklippt buxbomshäck. 
Inom området sker endast urngravsättningar.  
 
Gravplatser 
Gravplatserna är små och saknar en tydlig avgräns-
ning. Framför i stort sett alla gravvårdar finns det en 
mindre planteringsyta med eller utan infattningsram 
av sten. Ytan pryds av perenner, lökväxter och annu-
eller efter säsong tillsammans med personliga häls-
ningar.  
 
Gravvårdar 
Huvuddelen av gravvårdarna är resta mellan 1970-ta-
let och dagens datum. Livstenarna förekommer i olika 
material, färger dekor och utformningar. Gravvårdar 
med en fri utformning, grovhuggna kanter och en po-
lerad inskriptionsplatta med asymmetrisk dekor är 
vanligast. Yrkestitlar som påträffas inom kvarteret är 
distriktsveterinären och polisinspektören.  
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Minneslund 

En minneslund är ett gemensamt gravsättningsom-
råde där gravsättning sker helt anonymt. Det innebär 
att det inte finns någon fysisk gravplats med grav-
vård i behov av gravskötsel. Anhöriga kan istället 
tända ett ljus och sätta blommor i minneslundens 
minnesplats.  
 
På Sireköpinge kyrkogård ligger minneslunden ne-
danför den västra sluttningen, söder om bårhuset.  
Området består av en diskret minnesplats med bän-
kar, en vatteninstallation och ett mindre gräsbeväxt 
område. Ljus- och vashållare är utformad i svart 
smide.  
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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. 

Kulturhistoriska värden 
Den äldsta kyrkogården i Sireköpinge var liten och 
omfattades till en början av höjden som kyrkan är be-
lägen på. I samband med förordningen om laga skifte 
1847 i Sireköpinge frigjordes mark norr och väster 
om kyrkan som kyrkogården utvidgades på.  Det här 
är en typisk utveckling för en landsortskyrkogård.  

De markanta höjdskillnaderna som råder inom 
kvarteren närmast kyrkan är karaktäristiska för Si-
reköpinge kyrkogård. De omgärdade gravplatsernas 
placering i sluttningarna runtom kyrkan har en sär-
skild betydelse för helhetsintrycket på kyrkogården 
och bör lyftas fram som ett miljöskapande värde. 

De nuvarande strukturerna som vi ser på kyrko-
gården med grusgångar, omgärdade gravplatser och 
resta gravvårdar av sten eller järn har en historia som 
sträcker sig 100 - 150 år tillbaka i tiden. Att dessa 
strukturer finns kvar än idag är ett kulturhistoriskt värde.  

Inne i kyrkan och ute på kyrkogården, under kyr-
kans norra strävpelare finns skulpterade gravhällar. 
De är de enda kvarstående fysiska spåren som minner 
oss om tiden innan 1783, då gravsättningar inne i kyr-
kobyggnader förbjöds. Gravhällar av den här typen är 
tillverkade i avseendet att ligga inne på kyrkans golv, 
där de välbärgade i socknen begravdes fram tills för-
bjudet trädde i kraft. Gravhällarnas utsmyckning med 
olika symboler skulle förmedla den gravsattes status 
till eftervärlden. På gravhällen som återfinns på 

Sireköpinge kyrkogård syns bland annat änglasymbo-
ler, vars vingar skulle symbolisera uppståndelse och 
tillhörigheten till den kristna trons himmel. En lik-
nande gravhäll återfinns på den gamla kyrkogården i 
Billeberga, som ligger i samma pastorat som Sirekö-
pinge kyrka och kyrkogård. Att de här gravhällarna 
finns kvar för oss att betrakta är ett pedagogiskt- och kul-
turhistoriskt värde men de tillskrivs också ett starkt ål-
dersvärde. Detta eftersom de berättar för oss om en 
viktig kyrkogårdshistorisk utveckling, när gravsätt-
ning inne i kyrkan förbjöds och gravvårdar i sten 
ökade ute på kyrkogårdarna.    
  

Skiss över änglasymbolerna på gravhällen som ligger på 
Billebergas gamla kyrkogård. Illustration: Rebecca Olsson.  

 

Änglasymbol på gravhällen på Sireköpinge kyrkogård.         Gravhällen sitter på kyrkans fasad.          
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I kyrkogårdens närområde ligger det flera storgårdar 
och gods, bland annat Sireköpinge herrgård och 
Loarps gård. Närheten till godsen speglar sig i flera av 
gravvårdarnas inskriptioner såsom godsägaren och gods-
herren. En del av gravvårdarna som är resta över god-
sägare/godsherrar är högresta och signalerar rikedom 
medan andra är mindre och oansenliga, som t.ex. ett 
naturstensblock med inskriptioner.  

På kyrkogården står det flera gravvårdar vars in-
skriptioner har en koppling till vägar och vägbygge 
med yrkestitlar såsom vägarbetaren, stensättaren och väg-
förmannen. Gravvårdar som de här är värdefulla ef-
tersom de minner oss om en tid då den ökade bil-
ismen i samhället skapade nya typer av arbeten ute på 
landsbygden. Som i Sireköpinge där yrken med an-
knytning till lantbruk såsom lantbrukare, hemmansägare 
och åbo generellt dominerar. Gravvårdar vars inskript-
ioner och utformning beskriver människors sociala 
ställning i samhället under olika tider tillskrivs ett 
social- och samhällshistoriskt värde.  

Det vilar flera godsägare och godsherrar på kyrkogården, under olika typer av gravvårdar.             
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Det är framförallt de allra äldsta gravvårdarna på kyr-
kogården som tillskrivs konst- och hantverksmässiga vär-
den. Eftersom de ofta är tillverkad i sand- eller kalk-
sten med uthuggna utsmyckningar som uppvisar en 
hög hantverksskicklighet från tiden innan gravvårdar 
började tillverkas industriellt.  

På Sireköpinge kyrkogård finns det ett flertal äldre 
gravvårdar som även speglar det tidiga industrisam-
hället. Det är gravvårdar med industriellt tillverkade 
infällda reliefer och gravvårdar tillverkade i gjutjärn. 
Bland annat en handfull gravvårdar i gjutjärn, majori-
teten av dessa återfinns i kyrkogårdens lapidarium. 
Samtliga är formade som kors och förekommer i 
både enkla och mer detaljrika exemplar. Gravvårdar i 
gjutjärn tillskrivs kulturhistoriska värden, eftersom de 
vanligtvis tillverkades på järnbruk eller gjuterier från 
mitten på 1700-talet fram till slutet på 1800-talet och 
är de tidigaste och mest allmänt spridda spåren av 
svensk industrihistoria.  
 

Gravvårdar i sten med reliefer och detaljer av biskvi-
porslin hittas på flera håll inom kyrkogården. Biskvi-
porslin är ett vitt, oglaserat porslin som påminner 
om marmor. I stort sett alla reliefer och symboler 
tillverkade i biskviporslin på gravvårdar i Sverige 
kommer från vårt grannland, Danmark. Där det un-
der 1800-talet låg firmor som industriellt tillverkade 
dessa vackra utsmyckningar. Den vanligaste dekoren 
är de runda biskviporslinmedaljongerna som syns på 
flera gravvårdar på Sireköpinge kyrkogård. De är mi-
niatyrkopior efter kända verk av den danske skulp-
tören Bertel Thorvaldsen.  Den näst vanligaste de-
koren är infällda händer utformade i biskviporslin, 
som ofta symboliserar äktenskap mellan hustru och 
man. Gravvårdar som dessa tillskrivs arkitekturhisto-
riska värden eftersom formgivningen, tekniken och 
utsmyckningarna är typiska för sin tid. 
  

Biskviporslinmedaljongen ”Mandom” efter 
Thorvaldsens verk.           

Biskviporslinmedaljongen ”Dagen” efter Thorvaldsens verk.           Händer som symboliserar äktenskap, utformade i 
biskviporslin.            

Kors i gjutjärn.            
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Biologiska värden 
Trots att Sireköpinge ligger i en fullåkersbygd så finns 
det mycket biologiskt värdefulla livsmiljöer i kyrkan 
och kyrkogårdens närområde. Direkt väster om kyr-
kogården rinner Råån som slutligen mynnar ut i fis-
keläget Råå i Helsingborg. I landskapet kring vatten-
draget råder en lummig miljö med mycket träd, bus-
kar och växter.  Här växer det bland annat ramslök, lil-
jekonvalj, blomvass, jättegröe, pilrot och gul svärdslilja under 
vår- och sommarhalvåret.   

Öster om kyrkogården ligger Sireköpinge säteri 
som är en herrgårdsmiljö med äldre bebyggelse, sten-
murar, alléer och en park med ädellövträd såsom ask, 
bok och lind. Både miljön kring Råån och herrgårds-
miljön har en stor betydelse för artsammansättningen 
på kyrkogården i Sireköpinge.  

Lindarna som står längs med kyrkogårdens västra 
gräns är relativt unga trädindivider och har inte 
samma rika artsammansättning som äldre träd. Lindar 
är ädellövträd som kan uppnå en anmärkningsvärt 
hög ålder på över 800 år om förhållandena är rätta. 
Det innebär att lindar först räknas som fullvuxna in-
divider vid 100–150 års ålder. Om träd tillåts att bli 
gamla bildas successivt stam- och grenhåligheter och 
barken får en grövre struktur. Det i sin tur gynnar en 
rad olika arter som är beroende av äldre träd.   

Norr om kyrkan, på ömse sidor om den gruslagda 
mittgången står fyra hagtornsträd där det växte en in-
divid av grynig dagglav (EN) samt allemossa och rosett-
brosklav. 

I parken, öster och söder om kyrkogårdens finns 
ett större antal äldre, grova ädellövträd. Bland annat 
så står det en dubbelsidig allé med lindar längs med 
en väg som går genom parken upp till säteriets hu-
vudbyggnad. Träden i allén är registrerade som 

särskilt skyddsvärda träd i trädportalen då de anses ha 
höga biologiska värden knutna till sig. När lindarna på 
kyrkogården uppnått en högre ålder finns det goda 
spridningsmöjligheter för arter knutna till träden i 
parken att sprida sig till kyrkogården.  

De vintergröna växternas roll ska även lyftas fram 
här. Idegran, tuja, en och cypress av olika slag har intres-
santa kvaliteter för djurlivet på kyrkogården. Områ-
den som innehåller både lövträd och barrträd lockar 
till sig fler arter. Barrväxter och andra ej lövfällande 
sorter som till exempel rhododendron och buxbom bidrar 
med grönska året om och har ofta ett högt kulturhi-
storiskt värde. Därför är det av vikt att även värna om 
dessa på kyrkogården, inte minst i Sireköpinge där 
flera buskar av detta slag ger karaktär åt platsen. 

På ett litet, smalt markområde intill kyrkans södra 
fasad växte murreva vid ett av investeringstillfällena. 
Murreva är en odlad art men som ibland förekommer 
förvildad och som vanligtvis växer i närheten av be-
byggelse, ofta på murar, därav namnet. Förekomsten 
av murreva på kyrkogården är intressant. Då den är en 
av flera arter som benämns som kulturreliktväxt, ef-
tersom den är starkt kopplad till människan. Andra 
kulturreliktväxter som observerades på Sireköpinge 
är gullviva, påsklilja, vintergäck, scilla, snödroppar och kro-
kusar. Kulturreliktväxter bör ses som levande forn-
lämningar och ska lyftas fram som både biologiskt- 
och kulturhistoriskt värdefulla. Det är viktigt att upp-
märksamma förekomsten av kulturreliktväxter på 
kyrkogården och anpassa skötseln därefter, för att de 
ska finnas kvar även i framtiden.  

 
 
 

  Rosettbrosklav på ett av kyrkogårdens hagtornsträd.            

Botanist, omgiven av vackra vårblommor.  

Lökväxter på kyrkogårdens minneslund.             
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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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Område med höga  
kulturhistoriska värden  

De bruna områdena i kartan re-
presenterar områden med höga 
kulturhistoriska värden som är 
särskilt känsliga för förändring! 

På Sireköpinge kyrkogård omfat-
tas den äldsta kyrkogården kring 
kyrkan samt den nordöstra delen 

av kyrkogården.   

Vårdkrav  
Genom kartbilderna på följande sidor anges 
riktlinjerna för vård och underhåll av kyrkogår-
dens kulturhistoriska och biologiska värden. 
 

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

Återlämnade gravplatser kan åter-
tas genom att ny gravläggning an-
passas till de befintliga förutsätt-

ningarna 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 begränsningar och 
huvudgångar bevaras. 

Märk gärna ut kulturhistoriskt in-
tressanta gravplatser och vårdar som 
Kulturgravar. Ett urval av kulturhisto-

riskt intressanta gravplatser- och vårdar 
presenteras i bilaga 1.  

Kvarteren inom det 
bruna området med sina 
stora gravplatser med yt-
skikt av grus som omgär-

das av buxbom eller 
stenram SKA bevaras. 
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                Område med höga  
              biologiska värden  
De mörkgröna områdena i kartan 
representerar områden med höga 
biologiska värden som är särskilt 
känsliga för förändring! På Sirekö-
pinge kyrkogård omfattas den 
äldsta delen av kyrkogården och 
lindarna mot Råån.   

Det växer minst en kulturreliktväxt på 
markområdet närmast kyrkans södra fasad. 
Fredade kantzoner längs med kyrkobygg-

naden BÖR inrättas där vegetationen tillåts 
växa fritt för att gynna dessa växter.  

Underhåll hagtornsträden enligt re-
striktionerna i trädvårdsplanen. Tänk 

på att den rödlistade arten gryning 
dagglav växer på minst ett av träden. 

Plantera gärna ut fler småträd likt 
hagtorn på kyrkogården. 

  

Underhåll lindarna 
längs med kyrkogår-
dens västra gräns enligt 
restriktionerna i träd-
vårdsplanen.  
 

Sätt gärna upp en informat-
ionsskylt om kulturreliktväx-

ter på kyrkogården för att 
öka förståelsen hos kyrko-

gårdsbesökare som kan ifrå-
gasätta fredade vegetationsy-

tor på kyrkogården.   

Tillämpa gärna ängsskötsel på en del av kvar-
ter H och I. Låt gräs och örter växa fritt, för 
att sedan slå med skärande redskap såsom lie 
en till två gånger per säsong.  

Växtlighet på kulturhisto-
riskt värdefulla gravplat-
ser och gångstråk BÖR 
förnyas vid behov med 
samma växtmaterial som 
det befintliga. 

Lindarna har små eller inga stamhå-
ligheter. Sätt gärna upp fågelholkar 
för att gynna häckande fåglar som 
bygger bo i håligheter. Undvik att 
spika i träden, häng istället upp hol-
ken med plastklädd ståltråd kring 
en gren. Använd holkar med ett 
plåtskydd kring ingångshålet. 

Samråda med länsstyrelsen innan större åtgärder i trädbeståndet utförs. Lindarna 
omfattas sannolikt av biotopskyddsbestämelserna och har ett extra starkt 
skydd för att värna om känsliga arter. Dispens kan krävas. 

Återplantera gärna en trädrad 
längs med vägen som kan ge till-
baka en känsla av att kyrkan om-
sluts av ett grönt rum likt tidigare 
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Åtgärdsbehov 



 

Sireköpinge kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2019 | 39 

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. 

Tillgänglighet 
 Sätt gärna upp en kyrkogårdskarta på in-

formationstavlan vid den östra entrén och 
parkeringen. Det underlättar för besökare att 
orientera sig på kyrkogården.  

 Det bör kompletteras med fler räcken upp 
mot kyrkan på de branta sluttningarna.  

 Pastoratet bör se över möjligheterna till att 
göra en hårdgjord gång upp till kyrkan för att 
öka tillgängligheten på kyrkogården.  

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

 Avenbokshäck beskärs lämpligast under 
JAS (juli, augusti och september). 

Grindar 
 Det finns skadade tegelpannor på grindpol-

larna vid den östra entrén till kyrkogården 
som bör bytas.   

Vägar och gångar 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande vägar och gångar på kyr-
kogården.  

Gravplatser 
 Stenramarna i sluttningarna på kyrkogården 

bör ses över årligen och stabiliseras vid be-
hov.  

Gravvårdar 
 Det finns flera instabila gravvårdar. Stabilite-

ten på gravvårdarna bör kontrolleras enligt 
standardiserade anvisningar från Centrala 
Gravvårdskommittén.  

 Många instabila gravvårdar har lagts ner med 
ryggtavlan i gruset. Pastoratet bör budgetera 
för att resa ett bestämt antal av dessa grav-
vårdar/år, för att åtgärderna inte ska påverka 
kyrkogårdens kulturhistoriska värden nega-
tivt.   

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

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

 Bårhusets fasad är i behov av tvätt/målning.  

Planteringar 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens plante-
ringar. Avsnittet Förslag på växter kan användas som in-
spiration till att införa nya planteringar.  

Träd 
Underhåll kyrkogårdens träd enligt restriktionerna i 
trädvårdsplanen. För skadebeskrivning och åtgärds-
behov gällande kyrkogårdens trädbestånd se beskriv-
ningar i trädvårdsplanen.  

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 Sireköpinge 
kyrkogård. 
 
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.  
  

För att förbättra tillgängligheten på kyrkogår-
den? 

- Se över och utveckla tillgängligheten konti-
nuerligt. 

- I Sireköpinge är höjdskillnaderna på kyrko-
gården stora och det kan behövas fler leds-
tänger upp till kyrkan.  

 
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. Pastoratet behöver 
dock ta fram rutiner vid muslimsk begrav-
ning, dessa bör upprättas i samråd med före-
trädare inom den muslimska tron. Pastoratet 
har i dagsläget inga förfrågningar från andra 
religioner om gravmark – Men vid förfrågan 
ser de positivt på att utveckla områden på 
kyrkogårdar för gravsättning inom andra re-
ligioner.  

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

- I Sireköpinge är det dags att planera för att 
anlägga en askgravplats samt en askgravlund. 
Med tanke på tillgängligheten bör det göras 
på kyrkogårdens låglänta markområde.  

 
Finns det några problem/åtgärdsbehov på kyr-
kogården? 

- På alla kyrkogårdarna i pastoratet pågår det 
just nu en inventering av lösa/fallna 

gravvårdar. En rutin för att åtgärda detta 
finns till viss del, men behöver förtydligas. 
Arbetet med detta måste göras i samband 
med arbetet att identifiera gravrättsinneha-
vare. I samband med detta beaktas även frå-
gan 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.58. 

 
Kvarter 
& 
Grav-
plats 

Gravvård, bild Gravvård beskrivning Gravplats beskrivning Värderingsbedömning  

Kv B, 1 

 

Gravvård utförd i blandade 
material. Livsten och socklar är 
huggna i finkornig ljusgrå granit. 
Infälld inskriptionsplattan i mar-
mor och infällda biskviporslinreli-
efer.  
 
Inskriptioner:  
Minne åt lantbrukaren 
Hans Hansson? 
Resterande av inskriptionerna är 
oläsliga.  

Gravplatsen har ytskikt av 
grus och omgärdas av en 
enkel stenram.  
 
Ingen plantering fanns vid 
inventeringstillfället. 

Gravplatsen och grav-
vårdens placering på 
kyrkogården har en sär-
skild betydelse för hel-
hetsintrycket på kyrko-
gården och tillskrivs 
därför ett miljöskap-
ande värde.  
 
Gravvårdens utform-
ning i olika material, 
med en livsten och 
socklar i granit med en 
infälld inskriptionsplatta 
i marmor och dekor i 
biskviporslin tillskrivs 
ett konst- och hant-
verksmässigt värde.  
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Kv B, 
10 

 

Högrest gravvård med klassicist-
iska drag.  
 
Inskriptioner:  
Godsägare  
N. Nilsson  
1838-1913 
 

Gravplatsen ligger i slutt-
ningen, norr om kyrkan 
och är täckt med mur-
gröna som klättrar upp på 
gravvården. Gravplatsen 
omgärdas av massiva, 
grovhuggna stenpelare 
med järnkedjor mellan.  
 
Inga andra planteringar 
finns.   

Stora, högresta gravvår-
dar av den här typen var 
vanliga under 1900-ta-
lets första hälft med 
klassicistiskt avskalad 
dekor och tillskrivs av 
den anledningen ett 
kulturhistoriskt – och 
arkitekturhistoriskt 
värde.  
 
Att gravplatsen och 
gravvården represente-
rar en av bygdens god-
sägare är ett social- och 
samhällshistoriskt 
värde.  

Kv B, 
11 

 

Gravvård i nygotisk stil.  
 
Inskriptioner:  
Spannmålshandlare  
Sven Karlsson 
18??-1922 
Hustrun Johanna 
18??-1921 

Gravplatsen ligger i slutt-
ningen, norr om kyrkan 
och har ytskikt av grus 
och omgärdas av en 
stenram. Framför gravvår-
den finns en mindre plan-
teringsyta som omgärdas 
av en mindre stenram, 
täckt med grus.  
 
Fragment av en buxboms-
inramning på ömse sidor 
om gravvården är den 
enda planteringen som 
återfinns inom gravplatsen 
vid inventeringstillfället. 

Gravvårdens form ank-
nyter till nygotiska kyr-
kofönster och tillskrivs 
ett kulturhistoriskt – 
och arkitekturhisto-
riskt värde. 
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Kv C, 4 

 

Jugendinspirerad gravvård.  
 
Inskriptioner:  
Disponenten 
O. Persson 
1860-1932 
Hustrun  
Cecilia Persson 
1853-1922 

Gravplatsen har ytskikt av 
grus och omgärdas av en 
massiv stenram. Framför 
gravvården finns en plan-
teringsyta som är indelad i 
mindre sektioner. 
 
Ingen plantering fanns vid 
inventeringstillfället.  

Gravvården och grav-
platsen tillskrivs ett ar-
kitekturhistoriskt 
värde eftersom den ju-
gendinspirerade bloms-
terdekoren är tidstypisk 
för gravvårdar som är 
resta under 1930-talet. 
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Kv C, 
16 

 

 

Mindre gravvård huggen i röd gra-
nit med polerad framsida, jugend-
inspirerad uthuggen blomsterde-
kor och grovhuggna sidor.  
 
Inskriptioner: 
Lärarinnan 
Kerstin Zetterholm  
1872-1932 
Elin Zetterholm 
1875-1956 
Vila i frid 

Gravplatsen har ytskikt av 
grus och omgärdas av en 
stenram. Framför gravvår-
den finns en mindre plan-
teringsyta med en infatt-
ningsram av buxbom.  
 
Ingen plantering fanns vid 
inventeringstillfället. 

Gravvården tillskrivs ett 
social- och samhälls-
historiskt värde då den 
representerar en kvinn-
lig yrkestitel.  
 
Gravvården och grav-
platsen tillskrivs dessu-
tom ett arkitekturhi-
storiskt värde eftersom 
den jugendinspirerade 
blomsterdekoren är 
tidstypisk för gravvårdar 
som är resta under 
1930-talet.  
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Kv D, 
21 

 

Tvådelad naturromantisk gravvård 
som kröns av ett stort kors, utfor-
mat att se ut som trädgrenar.  
 
Inskriptioner: 
Lantbrukaren 
Per Larsson 
Född i Heljarp 1813 
Död i Sireköpinge 1896 
Hustrun 
Kerstin Larsson 
1939-1919 
Namn saknas 
1813-1913 

Gravplatsen har ytskikt av 
grus och omgärdas av 
buxbomshäck.  
 
Ingen plantering fanns vid 
inventeringstillfället. 

Gravplatsen och grav-
vården tillskrivs ett 
social- och samhälls-
historiskt värde samt 
ett lokalhistoriskt 
värde eftersom den re-
presenterar en av byg-
dens många lantbrukare 
och hans hustru.  
 
Gravvården är rest i slu-
tet av 1800-talet och till-
skrivs ett åldersvärde.  
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Kv D, 
25 

 

Tredelad gravvård med vinklat 
krön. Livsten huggen i diabas, 
socklar i finkornig ljusgrå granit.  
Nedsänkta inskriptioner.  
 
Inskriptioner:  
F.d. Fanjunkaren och Svärdsman-
nen A.E. Thornberg  
1794–1881  

Gravplatsen har ytskikt av 
grus och omgärdas av 
buxbomshäck. 
 
Ingen plantering fanns vid 
inventeringstillfället. 

Gravplatsen och grav-
vården tillskrivs ett 
social- och samhälls-
historiskt värde ef-
tersom den represente-
rar en gravlagd man 
med yrkestitlar med en 
anknytning till militären.  
 
Gravvården är rest i slu-
tet av 1800-talet och till-
skrivs ett åldersvärde. 
Gravvårdens utform-
ning är tidstypisk för 
det sena 1800-talet och 
tillskrivs ett arkitektur-
historiskt värde.   
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Kv E, 1 

 

Gravvård i gjutjärn, formad som 
ett kors med dekorativa detaljer.  
 
Inskriptioner: 
Minne åt Åboen Peter Christians-
son född i Kågeröd 1819 
Död i Zireköpinge 1877 
Och dess hustru Anna Zacharias-
dotter, född i Zireköpinge ???  
Död 1881 

Gravplatsen har ytskikt av 
grus och omgärdas av 
buxbomshäck.  
 
Ingen plantering fanns vid 
inventeringstillfället. 

Gravvårdar i gjutjärn 
tillverkades vanligtvis på 
järnbruk eller gjuterier 
från mitten på 1700-ta-
let fram till slutet på 
1800-talet och är de ti-
digaste och mest all-
mänt spridda spåren av 
svensk industrihistoria. 
Gravvården tillskrivs av 
den anledningen ett ål-
dersvärde samt ett kul-
tur- och arkitekturhi-
storiskt värde. 
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Kv F, 
187 

 

Högrest tvådelad gravvård. Livs-
ten med vinklat krön i polerad dia-
bas med nedsänkta inskriptioner. 
Sockel i finkornig ljusgrå granit.  
 
Inskriptioner: 
Familjegraf 
Gästgifvaren 
N. Lundblad 
I Tågarp 
1821-1889 
Hustrun 
Bothilda 
1830-1906 

Gravplatsen har ytskikt av 
grus och omgärdas av 
buxbomshäck.  
 
Inga planteringar finns vid 
inventeringstillfället. 

Gravplatsen och grav-
vården tillskrivs ett 
social- och samhälls-
historiskt värde samt 
ett lokalhistoriskt 
värde eftersom den re-
presenterar en Gästgi-
vare i byn Tågarp.  
 
 
Gravvården är rest i slu-
tet av 1800-talet och till-
skrivs ett åldersvärde. 
Gravvårdens utform-
ning är tidstypisk för 
det sena 1800-talet och 
tillskrivs ett arkitektur-
historiskt värde.   
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Kv G, 
20 

 

Tredelad marmorvård med natur-
romantisk dekor.  
 
Inskriptioner: Mejeristen  
W. Dohrmann 
1831-1913 
Fru  
M. Dohrmann född Tell 
Född i Holsteln 1829 
Död i Zireköpinge 1889 
 
 

Gravplatsen har ytskikt av 
grus och omgärdas av 
buxbomshäck. 
 
Inga planteringar  

Gravvården är rest i slu-
tet av 1800-talet och till-
skrivs ett åldersvärde.  
 
Gravvården visar en 
hög hantverksskicklig-
het med uthuggen na-
turromantisk dekor och 
har härmed ett konst- 
och hantverksmässigt 
värde. 
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Kv I, 9 

 

Rektangulär, bred, låg tvådelad 
gravvård. Livsten huggen i diabas 
med symmetrisk dekor på en 
sockel av grå granit.  
 
Inskriptioner: Stensättaren N.P 
Södermalm 1866-1955 
Hustrun Thilda 1890-1960 

Gravplatsen har ytskikt av 
grus och omgärdas av 
buxbomshäck. 
 
Planteringsyta i anslutning 
till gravvården.  

Gravvårdarna tillskrivs 
ett arkitekturhistoriskt 
värde eftersom form-
givningen är tidstypisk 
för 1950-talets folkhem-
sideal.  
 
Gravvården tillskrivs 
även ett social- och 
samhällshistoriskt 
värde eftersom den re-
presenterar en gravlagd 
man med anknytning till 
ett hantverksyrke.   
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Kv J, 79 

 

Tvådelad, högrest granitvård med 
polerad framsida. Baksida, sidor 
och sockel har noggrann formats 
för att se ”naturlig ut”.  
 
Inskriptioner: Hemmansägare P. 
Pettersson i Norraby.  
Barn  
Petronella  
1869-1879 
Axel  
1880-1892 
Petronella  
1882-1899 
 Betty 
1888-1907 
Bothilda  
1870-1933 
Per 
1867-1936 

Gravplatsen har ytskikt av 
grus och omgärdas av 
buxbomshäck. 
 
Inga planteringar finns vid 
inventeringstillfället.  

Gravplatsen och grav-
vården tillskrivs ett 
social- och samhälls-
historiskt värde samt 
ett lokalhistoriskt 
värde eftersom den re-
presenterar en av 
Norrabys hemmansä-
gare och hans sex barn.   
 
 
Gravvården tillskrivs ett 
arkitekturhistoriskt 
värde eftersom formgiv-
ningen är typisk för sin 
tid. Nationalromantiska 
två- och tredelade vårdar 
med polerad framsida där 
baksida och ibland sockel 
formats för att se naturlig 
ut var vanliga kring sekel-
skiftestiden 18/1900.    
 
Gravvården är rest i slu-
tet av 1800-talet och till-
skrivs ett åldersvärde.  
 



 

56 | Sireköpinge kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2019 

Kv J, 87 

 

Nationalromantisk högrest grav-
vård med grovhuggna sidor, en så 
kallad ”Bautasten”. Polerad run-
skrifts inspirerad ornamentik och 
inskriptioner.  
 
Inskriptioner: A.A. Ekdahl 1845-
1918.  
Hustrun Elna 1847-1899 
Familjegrav  

Gravplatsen har ytskikt av 
grus och omgärdas av 
buxbomshäck.  
 
Planteringar finns.  

Gravvården tillskrivs ett 
arkitekturhistoriskt 
värde eftersom formgiv-
ningen är typisk för sin 
tid. Nationalromantiska 
”Bautastenar” med run-
skriftsinspirerad dekor 
var vanliga under 1900-ta-
lets första decennier.  
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Kv J ,59 

 

Tredelad högrest gravvård huggen 
i röd granit med bruten topp och 
polerad inskriptionsplatta/dekor.   
 
Inskriptioner på livstenen: 
Minne efter Qvarnegaren  
B.P Finberg.  
Född i Mörarp 1855 
Död i Zireköpinge 1887 
Och dess hustru 
Petronella Jönsson 
1870-1925 
 
Inskriptioner på mellansocklen: 
Carl Grönberg 
1874-1954 
Hustrun Kristina född Finberg 
1877-1963 

Gravplatsen har ytskikt av 
grus och omgärdas av 
stenram.   
 
Inga planteringar. 
 
På gravplatsen finns det 
även en liggande gravhäll 
framför den högresta vår-
den.  

Gravplatsen och gravvår-
darna tillskrivs ett social- 
och samhällshistoriskt 
värde då representerar en 
Kvarnägare i bygden.  
 
 
Gravvården tillskrivs 
dessutom ett lokalhisto-
riskt värde eftersom de 
anger den gravlagdes fö-
delse- och dödsort.  



 

 

  



 

Sireköpinge kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2019 | 59 

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 


