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Inledning 

Vård- och underhållsplanen för Särslövs kyrkogård är 

utförd av Regionmuseet i Skåne på uppdrag av Upp-

åkra församling. Inventeringen genomfördes under 

våren och sommaren 2020 med påföljande rapport-

skrivning. Inventering och rapportskrivning har ut-

förts av antikvarie Karin Hernborg.  

Kyrkogården och begravningsplatsen skyddas enligt 

Kulturmiljölagens 4:e kapitel som kyrkogård invigd 

före 1940. Vård- och underhållsplanen har utformats i 

enlighet med Kulturmiljölagen och de föreskrifter 

som finns för 4:e kapitlet: Till grund för planen ligger 

också råd och riktlinjer från Lunds stift och Länssty-

relsen Skåne angående vård- och underhållsplaners 

omfattning och innehåll. 

 

 

Bakgrund 

År 2012 kom nya föreskrifter till Kulturmiljölagens 

4:e kapitel. Genom föreskrifternas 11:e paragraf  

finns ett lagstadgat krav på att vård och underhålls-

planer ska finnas för de kyrkobyggnader, kyrkotom-

ter och begravningsplatser som skyddas enligt lagen 

och att ägarna till dessa ansvarar för att planerna 

finns. I föreskriften anges vissa krav på hur vård- 

och underhållsplanerna ska utformas: 

• Planen ska redovisa hur respektive objekt ska 

vårdas och underhållas så att det kulturhistoriska 

värdet inte minskar och att utseende och karak-

tär inte förvanskas. 

• Såväl sedvanligt underhåll som tillståndspliktiga 

åtgärder ska framgå av planen. 

• Planen ska revideras med högst 10 års intervall. 

• Länsstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig över 

planen. 

Mål och syfte 

Utifrån kulturmiljölagen och dess föreskrifter är 

syftet med vård- och underhållsplanen att lyfta fram 

och tydliggöra kyrkogårdens kulturhistoriska värden. 

Den ska sedan ligga till grund för pastoratets plane-

ring och skötsel. Målsättningen med arbetet är att 

kyrkogårdens värden ska bevaras. Genom vård- och 

underhållsplanen ska: 

• Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så att 

de kulturhistoriska värdena säkerställs och ut-

vecklas. 

• Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårdsför-

valtningen som länsstyrelsen underlättas. 

• Förvaltningen få en vägledning i det konkreta 

vårdarbetet med riktlinjer och prioriteringar. 

• De kulturhistoriska värdena för kyrkogårdsbe-

sökare och allmänheten tydliggöras. 

 

 Fastighetsuppgifter 

 

Objekt  Särslövs kyrkogård 

Fastighetsbeteckning Särslöv 19:1 

Socken  Särslövs socken 

Kommun  Staffanstorps kommun 

Fastighetsförvaltare Uppåkra församling 

Kyrkogårdens areal ca 2100 m² 

 

På kyrkogården finns totalt 85 gravplatser varav 52 är upplåtna. Här finns också en 

mindre askgravlund med plats för ett trettiotal urnsättningar. 

Skånekarta med Staffanstorps kommun markerad i gult 

och Särslövs socken i grönt. 
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Metod 

Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-

del där kyrkogårdens historia och dess nuvarande 

uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på 

arkiv- och litteraturstudier, kartor och ritnings-

material samt annan tillgänglig fakta,. Nulägesbe-

skrivningen av kyrkogården omfattar Särslövs kyr-

kogård och övriga delar av fastigheten den ligger på. 

I detta område har ekonomibyggnad, gångsystem, 

gravkvarter, gravplatser och gravvårdar samt växt- 

och djurliv inventerats och beskrivits. Särskild vikt 

har lagts vid att beskriva kyrkogårdens karaktär. 

Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de 

fysiska anläggningarna utgör underlag till en be-

skrivning av kyrkogårdens kulturhistoriska värden. 

Utifrån kunskapsdelen med historik, nulägesbeskriv-

ning samt värdebeskrivningen har riktlinjer för vård 

och underhåll av kyrkogårdens kulturhistoriska vär-

den formulerats. Vård- och underhållsplanen redo-

gör också för aktuella åtgärdsbehov. I planen har 

även ett urval av kulturhistoriskt värdefulla gravplat-

ser och gravvårdar beskrivits. 

Andra dokument  

Vård- och underhållsplanen är uppdelad i två delar, 

varav del 2 är en trädvårdsplan som beskriver kyrko-

gårdens träd i detalj samt lämnar förslag på skötsel 

och åtgärder. Till planen bifogas också dokumentet 

”Rekommendationer för vård och underhåll” med 

fördjupade råd och riktlinjer gällande skötsel av 

gravanläggningar, murar, växtlighet och åtgärder för 

djurlivet. 

 

  

Särslövs kyrka och kyrkogård ligger i den södra delen av Särslövs by. Kyrkogårdens yttermur är markerad i rött på 

denna flygbild från Lantmäteriet.  
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Lagskydd för kultur- och naturmiljö 

 

KULTURMILJÖLAG(1988:950)  

Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagen 4 

kap (11-14§§) såsom kyrkligt kulturminne. Kyr-

kobyggnader, kyrkotomter och begravningsplat-

ser tillkomna före 1940 får inte på något väsent-

ligt sätt ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. 

Detta gäller även vissa yngre kyrkobyggnader 

och begravningsplatser utvalda av Riksantikva-

rieämbetet. 

 

Förändringar som påverkar det kulturhistoriska 

värdet är ofta tillståndspliktiga och kontakt be-

höver tas med länsstyrelsen. Länsstyrelsen avgör 

vad som är tillståndspliktigt i det enskilda fallet. 

Tillstånd kan krävas för enstaka borttagande av 

återlämnade gravanordningar, renoveringar av 

murar och andra fasta anordningar samt föränd-

ring av plantering, trädbestånd, beläggning av 

gångar, uppförande eller ändring av byggnader 

och utvidgningar av kyrkogården. När det gäller 

enstaka borttaganden av återlämnade grav-

anordningar bedöms hur begravningsplatsens 

kulturhistoriska värden påverkas av ett succes-

sivt borttagande.  

 

Kyrkogården ligger inom ett fornlämningsom-

råde benämnt Särslöv 26:1. Det skyddas enligt 

Kulturmiljölagens 2 kap. Fornlämningen omfattar 

Särslövs gamla bytomts enligt 1806 års karta 

från enskiftet av byn. Områdets utbredning kan 

ses på en karta på sidan 9. Inom den äldre by-

tomten är alla ingrepp i mark, utöver den nor-

mala gravgrävningen tillståndspliktiga då de kan 

beröra fornlämningar som är dolda under mark. 

Eventuella fynd av fornlämningar måste rappor-

teras till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan lämna 

mer information om gällande regelverk. 

 

PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggna-

der skyddas även i PBL. En byggnad som är sär-

skilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt får inte 

förvanskas och ska underhållas så att de sär-

skilda värdena bevaras. Ändring och flyttning av 

en kulturhistoriskt värdefull byggnad ska utföras 

varsamt med hänsyn till dessa värden och bygg-

nadens karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges 

till byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras 

på grund av byggnadens eller bebyggelsens 

kulturhistoriska värde. Planläggning och bygglov 

handläggs av kommunen och ska ske med hän-

syn till byggnadens kulturhistoriska värden. De 

kulturhistoriska värdena ska säkerställas genom 

skydd i detaljplan eller områdesbestämmelse.  I 

detaljplan eller områdesbestämmelse kan bygg-

nader skyddas mot rivning samt mot förvansk-

ning så att dess karaktärsdrag bevaras. Byggna-

der men även träd och andra landskapselement 

kan vara skyddade i plan.  

 

MILJÖBALKEN (1998:808) 

Riksintressen regleras genom Miljöbalken. Riksin-

tresse finns för att skydda och värna om att Sveriges 

mark, vatten och fysiska miljö används på ett långsik-

tigt hållbart sätt. Områden som är utsedda som 

riksintresse för kulturmiljövården ska skyddas 

mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmil-

jön. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, kan 

behövas för att klargöra hur planerade åtgärder 

påverkar kulturmiljön.  

 

Alléer på kyrkogårdar, det vill säga trädrader om 

minst fem lövträd, omfattas i de flesta fall av 

biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalkens 7 

kap (11§). Detta är fallet för trädkransen på Särs-

lövs kyrkogård. Bestämmelserna gäller alléer 

utmed vägar, tidigare vägar och även alléer som 

finns i ett övrigt öppet landskap. Bestämmelser-

na gäller också stenmurar som angränsar till 

jordbruksmark. 

 

På många kyrkogårdar finns det gamla, grova 

och ihåliga träd. Om man planerar åtgärder som 

påverkar sådana särskilt skyddsvärda träd och 

som riskerar att väsentligt ändra naturmiljön ska 

den som planerar åtgärden lämna in en anmälan 

för samråd till länsstyrelsen.  

 

I de fall där det finns fridlysta arter på kyrkogår-

den gäller Artskyddsförordningen (2007: 845) 

Förordningen omfattar dels de arter som skyd-

das enligt EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv, 

dels vissa andra vilt levande arter som är hotade 

i Sverige. Fladdermöss är en djurgrupp som är 

vanlig på kyrkogårdar. Alla arter av fladdermöss, 

vilda fåglar, groddjur och kräldjur är fridlysta i 

Sverige. 
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Kulturhistorisk bakgrund 

Utsnitt av kartan från storskiftet av Särslövs by år 1777. Källa: Lantmäteriet. 
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Kulturmiljö och fornlämningar 

Särslövs socken omfattar endast byn Särslöv. Den 

ligger i en trakt där människan har varit bosatt och 

verksam i flera tusen år. Av de dokumenterade forn- 

och kulturlämningarna i byns närhet är de flesta från 

stenåldern med både boplatser och flera lösfynd av 

flintredskap och flintavslag. Här finns också spår av 

bosättningar och gravanläggningar från både brons- 

och järnålder.  

Ortnamnet Särslöv har ett ursprung som antyder 

något om bosättningens ålder. Ändelsen -löv här-

stammar från forndanskans -lef  med betydelsen arv 

eller arvegods. Ortnamn med denna ändelse har till 

sitt ursprung kunnat härledas till en period från 200-

talet och fram till vikingatidens början vid tidigt 800-

tal. Inledningen av dessa ortnamn är ofta ett mans-

namn. I det här fallet skulle det kunna vara namnet 

Särir. Det tidigaste, säkra belägget i ortnamnsarkivet 

är från 1164 då det skrevs Sereslef.  

Särslöv ligger inom ett område som är utsett som 

riksintresse för kulturmiljön med benämningen: 

Görslöv-Bara-Torup-Hyby [M116]. I motiveringen 

för riksintresset nämns framförallt betydelsen av det 

kuperade odlingslandskapet kring Segeå, den förhi-

storiska bruknings- och bosättningskontinuiteten 

och framväxten av det skånska jordbrukslandskapet, 

präglat av storgodsens förvaltning. Karaktärsdrag för 

riksinresseområdet är ett äldre, slingrande vägsystem, 

pilevallar, en bebyggelse och landskap präglat av 

jordbruksskiftena samt de medeltida kyrkorna i Särs-

löv, Görslöv och Mölleberga vilka delvis omgestal-

tats under 1800-talet. Särslöv och grannbyn Görslöv 

ligger i den nordvästra delen av riksintresseområdet. 

I Länsstyrelsen Skånes kulturmiljöprogram ingår ett 

område med nästan samma avgränsning och moti-

vering som riksintresseområdet och som är utvalt 

som en särskilt värdefull kulturmiljö.  

I fornminnesregistret är Särslövs gamla bytomt 

registrerad som ett område med möjliga fornläm-

ningar (se karta ovan). Till grund för avgränsningen 

ligger 1806 års karta från enskiftet av byn  

 

 

Kartan visar större delen av riksintresseområdet för kul-

turmiljövård, M116. Källa: Sveriges länskarta 

Röda markeringar på kartan är fornlämningar och de violetta ytorna visar områden med möjliga fornlämningar, bland 

dem Särslövs gamla bytomt. Blå och grå markeringar visar övriga kulturhistoriska lämningar varav många är lösfynd av 

flintredskap. Källa Fornsök, Riksantikvarieämbetet 
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I den sydvästra delen av Skåne är socknarna små och 

kyrkorna ligger tätt. Detta visar att många har kun-

nat leva här, av den bördiga jorden och i det milda 

klimatet. Flera sockenkyrkor har sitt ursprung från 

1100-talet och framåt, en tid av både kristnande och 

befolkningsökning. Platserna där kyrkorna byggdes 

har dock ofta en längre historia som bosättning.  

Den tidigaste kända kartan över Särslövs by är 

från en ägomätning år 1701. Kartan visar den oskif-

tade byn som den såg ut vid samma tid. På den ge-

mensamma bytomten låg byns 16 hemman (gårdar) 

och flera gatuhus samlade. På tomtens södra del ser 

man kyrkan på en kyrkogård av samma rektangulära 

form som idag. Genom byn ledde bygatan som i 

söder var uppdelad och gick på ömse sidor om kyr-

kan. Enligt häradsekonomiska kartan från början av 

1900-talet fanns inte den östra bygatan kvar vid 

denna tid. Övriga delar av vägen har fortfarande sin 

ursprungliga sträckning och har namnet Särslövs 

byaväg utmed sträckan genom byn.  

Kartan från storskiftet av byn år 1777 (se utsnitt 

av kartan på sidan 8) visar bytomten, omgiven av 

byns tre vångar. I varje vång låg både åkrar, ängar 

och betesmarker uppdelade i skiften mellan byns 

gårdar. På kartan är åkermarken i de tre olika vång-

arna färgade i vardera grått, beige och ljusgult.  

Varje år samordnade byns bönder sådd och 

skörd enligt ett system av tresädesbruk där växtfölj-

den var korn-råg-träda över en treårsperiod. I och 

med skiftesreformerna delades jorden upp i samlade 

skiften till varje hemman och var och en kunde pla-

nera sin egen växtföljd. I samband med skiftena 

flyttades också flera gårdar ut ur byn till de tilldelade 

ägorna.  

Enligt handlingarna från enskiftet av byn år 1806 

fanns det vid den tiden 16 hemman i byn. Fyra av 

dem var frälsehemman som ägdes av Trollebergs 

säteri och fyra var domkyrkohemman under Lunds 

domkyrka. Av övriga åtta, självägande hemman i byn 

var sex rusthåll där hemmansägarna mot skattelätt-

nader höll det Skånska husarregementet med häst, 

ryttare och all utrustning förutom vapen. 

På närbilden av enskifteskartan på nästa sida kan 

man se en tomt med gatuhus direkt väster om kyr-

kan. Här stod senast en kyrkvaktmästarebostad som 

varit skola fram till 1890, då en ny skola byggdes. 

Huset revs år 1967 (se foto på huset på sid 16). 

Idag ligger kyrkan med kyrkogården, skolhuset 

och flera gatuhus kvar på sina ursprungliga lägen i 

byn. Det gör också tre gårdar varav en fortfarande 

tillhör ett aktivt jordbruk. Utöver den gamla byavä-

gen finns också stora delar av vägsystemet till de 

gamla vångarna kvar enligt sina ursprungliga sträck-

ningar. med namnen Särslövs kyrkoallé åt väster, 

Särslövsvägen åt söder och Östra Särslövsvägen åt 

öster. 

Karta från en geometrisk avmätning år 1701. Karta från enskiftet av Särslövs by år 1806. Häradsekonomisk karta producerad under åren 1910-15. 
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Kyrkans historia  

Särslövs kyrka uppfördes under 1200-talet med ett 

rektangulärt långhus och ett kvadratiskt kor i öster. 

Ursprungligen fanns det två ingångar i långhuset, en 

från söder och en från norr. Någon gång under me-

deltiden byggdes ett vapenhus framför den norra 

portalen, det revs sedan under 1700-talets slut. På 

kartan från storskiftet år 1777 kan man se kyrkans 

dåvarande utseende från ovan med koret i öster och 

vapenhuset på den norra långsidan. På 1860-talet 

uppfördes tornet. En grundläggande orsak till det 

var att det gamla klockhuset hade förfallit och klock-

an provisoriskt hängde på långhusets västra gavel. 

Då tornet byggdes fick kyrkan en ny huvudentré 

från väster och de gamla ingångarna i norr och söder 

murades igen. De små medeltida fönsteröppningar-

na ersattes vid samma tid med de nuvarande stora, 

bågformade fönstren på vardera långsidan. 

I korets takvalv finns välbevarade kalkmålningar 

utförda av den så kallade Harriemästaren kring år 

1500. Från den medeltida kyrkan står också det mu-

rade altaret kvar i koret. I kyrkan finns inventarier 

från 1400-talet och framåt.  

Kyrkogårdens historik 

Den äldsta kända kartan som visar kyrkogården är 

från en ägomätning år 1701 (se bild på föregående 

sida). På kartan har kyrkogården samma rektangulära 

form som idag, den har därmed haft samma form 

och storlek sedan minst 320 år. På 1806 års karta 

ovan är kyrkan schematiskt tecknad och har ett torn, 

vilket ännu inte var uppfört vid denna tid. På samma 

karta, direkt norr, väster och söder om kyrkogården 

ser man tre tomter med så kallade kyrkogatuhus. 

Idag finns tomten i norr fortfarande kvar. Enligt 

häradskartan från 1900-talets början (se föregående 

sida) fanns inte tomten i söder kvar vid denna tid, 

däremot den i väster. Här har ett äldre skolhus legat 

som sedan den nya skolan byggts sydväst om kyrkan 

beboddes av kyrkvaktmästare. Efter den senast bo-

ende kyrkvaktmästarens bortgång år 1967 revs huset 

och parkeringen utanför kyrkogården utökades.  

Fram till 1800-talets början hade kyrkogårdarna i 

Skåne ända sedan medeltid bestått av öppna gräsy-

tor. Gräset togs tillvara antingen till bete eller som 

ängshö. Ofta var det klockaren som hade rätten att 

skörda höet. Från 1800-talets mitt och framåt gestal-

tades många av de skånska medeltidskyrkogårdarna 

om. De strukturerades upp i kvarter med gravplat-

ser, grusbelagda gångar häckar och trädkransar, så 

även i Särslöv. Några få spår finns kvar från den 

äldre kyrkogården i form av äldre kalkgravgravvår-

dar med text på båda sidor, ett tecken på att de kan 

ha varit fristående.  

För tillagda fakta om kyrkogårdsmurens och 

trädkransens historik se Bilaga 2.   

Karta från storskifte av Särslövs by år 1777.  Karta från enskifte i Särslöv år 1806.  Ekonomisk karta från 1960-talets senare del.  



 

Särslövs kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2020 | 13 

 

 
 
  

 

Beskrivning av kyrkogården 
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Ritning över kyrkogården (redigerad), källa: Uppåkra församling. Utvalda gravplatser och gravvårdar enligt bilaga 1 är här markerade i blått.  
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Omgivningar 

Särslövs by ligger ca 15 meter över havet, omgiven 

av ett helt öppet och svagt böljande odlingslandskap. 

Kring större delen av byns forna gemensamma ägor 

fungerade Sege å som gräns. Till skillnad från många 

andra vattendragen i Skåne som har rätats ut och 

kanaliserats har Sege å kvar stora delar av sitt natur-

liga, slingrande lopp. En kilometer österut ligger 

utkanterna av Staffanstorp och åt väster är det drygt 

tre kilometer till Malmö.  

Riksväg 11 mellan Malmö och Simrishamn leder 

sedan 1990-talet söder om Staffanstorp. Kommer 

man körande på riksvägen är det bara ett par hundra 

meter till byn från avtaget norrut mot Särslöv. På väg 

in i byn minskar tempot direkt och på ömse sidor 

om vägen växer lövträd och lummiga buskage. På 

vänster sida ligger byns senaste skolbyggnad, idag 

bostad, och strax därefter reser sig kyrkan upp på 

höger sida om vägen. Kyrkan och kyrkogården lig-

ger ett par meter ovanför omgivningen vilket för-

stärker intrycket. Fortsatt norrut genom byn ligger 

gårdsbebyggelse och bostadshus av olika ålder på 

båda sidor av vägen. Träd, buskage och klippta 

häckar ger ett lummigt intryck. Efter knappt 600 

meter kommer man till en bro över Sege å. Direkt på 

andra sidan bron tar grannbyn Djurslöv vid. Här låg 

förr en järnvägsstation utmed den nu nerlagda tåg-

banan mellan Malmö och Simrishamn. 

Vill man ta en annan väg ut ur byn kan man välja 

Särslövs kyrkallé som leder västerut. Längs med 

vägen står en allé av skogslönnar. Här kör man på 

den gamla vångaväg som ledde ut till byns ägor på 

den nordvästra vången. Från vägen ser man flera av 

de gårdar som flyttats ut ur byn i samband med skif-

tena. Efter knappt två kilometer når man gränsen till 

Burlövs socken.  

Särslövs by sedd från väster. I bakgrunden ser man delar av åkerlandskapet runt byn och riksväg 11. Foto: Pär-Martin Hedberg HioPhoto (beskuret), bildrättigheter: Lunds stift. 
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Kyrkogårdens yttre begränsningar  

Hela kyrkogården omges av en stödmur som är put-

sad och vitkalkad. På utsidan har den en maximal 

höjd på drygt en meter medan murens platta ovan-

sida ligger i nivå med markytan uppe på kyrkogår-

den. Ett par meter innanför muren står kyrkogår-

dens trädkrans av lindar. Mellan lindarna, eller mel-

lan dem och muren växer klippta häckar av liguster 

som är kring en meter höga. 

Grindar och ingångar 

Huvudentrén till kyrkogården och kyrkan ligger i 

linje med porten i kyrktornet i väster. Från parke-

ringen leder här en fyra meter bred trappa med 14 

trappsteg av grå granit upp till kyrkogården. På ömse 

sidor om trappan finns svartmålade järnräcken Vid 

trappans slut och i linje med muren står två bastanta 

grindpelare. De är drygt två meter höga, kvadratiska 

och vitkalkade. På den övre delen är pelarna profile-

rade och de avtäcks av svart plåt. På insidan av pe-

larna sitter lampor i svart metall och färgat glas.  

Hela trappkonstruktionen ritades 1933 av Nils A 

Blanck, dåvarande länsarkitekt i Malmöhus län. En-

ligt handlingar i ärendet planerades den nya trappan i 

samband med en omläggning av vägen Särslöv-

Görslöv vid samma tid. På Nils Blancks ritning finns 

också en dubbelgrind av järn. Denna verkar dock 

aldrig ha utförts. Sannolikt av tekniska skäl med 

tanke på hur trappan är konstruerad, i två avsatser.  

På ritningen ovan kan man se en markering i den 

högra kanten som visar hur nära trappan den dåva-

rande vaktmästarbostaden låg. 

I kyrkogårdens sydöstra hörn finns ytterligare en 

ingång till kyrkogården i form av en sluttande grus-

gång. Den anlades i samband med att ekonomibygg-

naden uppfördes i slutet av 1970-talet. Uppe på hör-

net av stödmuren utmed släntens västra sida står ett 

svartmålat järnräcke. 

Gångar och strukturer 

Kyrkogården är uppdelad i två delområden, ett norr 

om kyrkan och ett något större i söder. Kyrkan om-

ges av en grusbeläggning. Till den ansluter det gång-

system som omger kyrkogårdens ytterkanter ända ut 

till den omgivande stödmuren.  

Grusbeläggningen kring kyrkan, på gångar och 

på gravplatserna består av samma typ av ljusgrått, 

finkornigt grus.  

Belysning och service 

Förutom två mindre lykthus som sitter på insidan av 

grindstolparna i huvudentrén finns två lyktstolpar 

utmed den västra långsidan av kyrkogården. De står 

på vardera ca 10 meters avstånd från respektive 

grindstolpe och har strålkastare som är riktade som 

fasadbelysning mot kyrktornet. På den östra lång-

sidan står två likadana lyktstolpar men som inte har 

någon belysning monterad.  

Trappan i huvudentrén Del av länsarkitekt Nils A Blancks ritning av entrén år 1933. Avsläntad grusgång i en entré i kyrkogårdens sydöstra hörn.  



 

Särslövs kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2020 | 17 

Mitt på kyrkogårdens östra långsida finns en vat-

tenpost med vattenkanna. Ytterligare ett ställe att 

hämta vatten på är på den norra gaveln av ekonomi-

byggnaden söder om kyrkogården. Här finns också 

vaser och ett öppet förråd med redskap. Utanför 

huset står också soptunnor för komposterbart och 

brännbart avfall. På kyrkogården finns sittbänkar på 

båda sidor av kyrkans långhus och ett par mindre 

bänkar vid askgravlunden. 

 

Byggnader 

Direkt utanför kyrkogårdens sydöstra hörn ligger en 

mindre ekonomibyggnad. Huset är byggt under slu-

tet av 1970-talet i gult tegel. Det har eternittak och 

brunmålade dörrar och snickerier. På den östra lång-

sidan finns tre ytterdörrar. I söder finns ett öppet 

förråd där man kan låna redskap. I norr finns en 

allmän toalett för kyrkans och kyrkogårdens besö-

kare och i mitten ett personalutrymme. 

Parkeringsplatser 

Utanför kyrkogårdens västra långsida finns en parke-

ringsyta utan markerade platser. Här finns plats för 

minst 10 bilar, beroende på hur man parkerar. 

Träd  

Kyrkogården omges av en enhetlig trädkrans av 32 

lindar. Träden står med jämna avstånd undantaget en 

lucka näst längst upp på den östra långsidan efter ett 

nyligen utgånget träd. Lindarna är toppkapade och 

kronskotten hamlas under vintern vart tredje år. På 

flygbilder från 1935 kan man se dagens trädkrans i 

en yngre version. Av flygbilden att döma bör dagens 

träd vara cirka 100 år gamla.  

Vid arbetet med trädplanen har mer kunskap om 

trädens historia framkommit, se bilaga 2 

Häckar  

Mellan lindarna i trädkransen, eller mellan dem och 

yttermuren, växer sektioner av klippta ligusterhäckar 

som är drygt meterhöga eller lägre. Utöver dessa 

häckar finns ett omfattande system av låga, täta li-

gusterhäckar kring de flesta av kyrkogårdens grav-

platser. På flera gravplatser finns också lägre bux-

bomshäckar som ramar in planteringsytor eller som 

bildar gräns mellan gravplatser. Framför ekonomi-

byggnadens västra långsida och södra kortsida finns 

häckar av busken rosenprakttry. 

Ekonomibyggnad söder om kyrkogården med vattenpost på den norra gaveln.  Flygbild från 1935. Utanför kyrkogården står ännu kyrkvaktmästarens bostad och lindarna 

i trädkransen är av ung ålder. Foto AB Flygtrafik Bengtsfors, källa Carlotta, Kulturen.  
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Planteringar  

Framför stödmuren på kyrkogårdens västra långsida 

står en rad av gulblommande tokbuskar med jämna 

mellanrum. Utöver dessa och kyrkogårdens olika 

typer av häckar vilka beskrivits på föregående sida 

finns kyrkogårdens övriga planteringar på gravplat-

serna. 

Flera gravplatser har planteringar av vintergröna 

buskar. Det är framförallt idegran, tuja, ädelcypress, 

en och buxbom. De allra flesta finns norr om kyr-

kan. Merparten av buskarna är formklippta och står i 

par på ömse sidor om gravvårdarna eller är symmet-

riskt planterade på andra sätt.  

Av de blommande perenna växterna är rosor de 

allra vanligaste och förekommer på totalt ett femton-

tal gravplatser. Därefter kommer lavendel och kär-

leksört med ett halvdussin förekomster av vardera. 

Andra, enstaka inslag finns av höstaster, bergenia, 

vintergröna, ljung, julros och ormbunken träjon. Alla 

dessa växter är omtyckta och traditionellt använda på 

kyrkogårdar.  

Under våren pryds flera gravplatser av vårblom-

mande växter. Vid ett besök i början av april blom-

made det på flera av gravplatser av både rysk 

vårstjärna, pärlhyacint, vintergäck, italiensk blå-

stjärna, narcisser och röda tulpaner.  

Vilda växter och djur 

Särslövs by – en oas i åkerlandskapet 

I det gamla odlingslandskapet låg gårdarna samlade i 

byar som omgavs av ett mosaikartat landskap. Där 

fanns många små åkrar, slåtterängar och utmarker 

där djuren gick och betade. På ängarna och betes-

markerna fanns en örtrik flora och en varierad vege-

tation av träd och buskar. Detta landskap som man 

kan studera på de gamla skifteskartorna finns inte 

längre. Genom skiftesreformer som inleddes i landet 

under mitten av 1700-talet delades markerna upp 

mellan gårdarna. Sedan dess har odlingen effektivi-

serats alltmer och landskapet förändrats radikalt 

sedan små åkrar, ängar och betesmarker omvandlats 

till stora åkerytor. Trots detta har en del växter och 

djur kunnat överleva i de naturmiljöer som funnits 

kvar. Där har Särslövs gröna miljöer en viktig roll. 

Utöver kyrkogårdens träd, buskar, blommor och 

gräsytor finns trädgårdar, träddungar, och flera per-

manenta gräsytor i byn. Utmed flera vägar växer 

alléer av lövträd och genom åkerlandskapet slingrar 

sig Segeå. Ute bland åkrarna finns också flera vatten-

samlingar och våtmarker bevarade. Allt detta skapar 

förutsättningar för olika arter av vilda växter och 

djur. ”Skräpmiljöer” som vedupplag, jord- och sten-

högar är också viktiga livsrum för olika organismer. 

Allt detta bidrar till det man kan kalla landskapets 

gröna infrastruktur, ett nätverk av ekologiskt funkt-

ionella livsmiljöer där olika arter kan leva och ha 

utbyte av varandra. Vägrenar fältkanter och trädra-

der har en särskilt viktig roll i det öppna åkerland-

skapet eftersom de fungerar som transportleder för 

både växter och djur. 
  

Grässlänt på västra sidan med tokbuskar och vilda växter. Vårblommande italiensk vårstjärna.  Norr om kyrkan finns flera planteringar av vintergröna buskar. 
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Vilda växter 

Kyrkogården täcks till stora delar av grusytor och 

välskötta planteringar. Av naturliga skäl finns därför 

inte många vilda växter där. Däremot har gräsytan 

söder om kyrkogården och grässlänter på kyrkogår-

dens västra och östra utsida flera inslag av vilda väx-

ter. Vid ett besök på våren blommade rikligt med 

tusensköna och maskros i gräset utanför den södra 

muren. Prästkrage revfibbla, vitklöver och röllika 

finns också här och kan blomma om de får möjlig-

het. I augusti var delar av slänten i väster sparad från 

klippning och där blommade rölleka, smörblommor, 

viol och åkervädd.  

På kyrkogården finns också olika arter av mossor 

och lavar, några lever på träd, andra på sten eller 

murverk. För flera arter är kalkrika underlag och 

äldre lövträd särskilt betydelsefulla. 

 

Djurliv 

På kyrkogården erbjuder träden, häckarna och plan-

teringarna av buskar och blommande växter livsmil-

jöer för små och stora djur. Blommor som är rika på 

pollen och nektar besöks av fjärilar, humlor, bin och 

blomflugor. Lavendel och kärleksört är särskilt väl-

besökta liksom maskrosor och fibblor bland de vilda 

växterna. Insekterna blir föda åt fåglar som i sin tur 

utnyttjar buskar och träd för bobygge och skydd för 

natten. Fåglar som noterades vid besök på kyrkogår-

den i denna inventering var bofink, stare, talgoxe, 

gråsparv, ringduva, blåmes och koltrast. Tornfalk har 

senast 2020 rapporterats på kyrkogården i SLU:s 

”Artportalen”. Fladdermöss kan jaga insekter kring 

trädkronorna i skymningen och kanske övervintrar 

de i kyrktornet. På gravvårdar och gravanordningar 

kan man se landlevande snäckor och håligheter i 

lindarna är särskilt viktiga för vedlevande insekter, 

framförallt skalbaggar. 
Trädhåligheter är viktiga för insekter men behöver inte 

vara negativa för trädens stabilitet. På en av lindarnas 

bark växer här vägglav i lysande gult.   

En ringduva spanar från toppen av en av kyrkogårdens obeliskformade gravvårdar. Blommande tusenskönor och maskrosor i april, viktiga för nyvaknade insekter.  
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Kyrkogårdskarta från 1948. Källa: Kyrkogårdsarkivet, Arkivcentrum syd i Lund. 
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Kyrkogårdsbeskrivning 

Den norra delen av kyrkogården 

Norr om kyrkan finns 27 numrerade gravplatser 

som ligger tätt intill varandra, i nord-sydliga rader. 

Det saknas genomgående gångar men gravplatserna 

är till stora delar tillgängliga från den omgivande 

grusläggningen och från smala gångar över några 

gravplatser. Gravvårdarna står genomgående vända 

mot öster eller väster. 

Innanför häcken längst i väster står en rad av fem 

gravvårdar utan markerade gravplatser. Enligt en 

kyrkogårdskarta från 1948 (se föregående sida) var 

hela den västra delen mellan häcken och gravplat-

serna nr 150 och 151 en gravplats. På kartan kallad 

gravgård. Dagens gravvårdar är inritade på den äldre 

kartan och bör därför stå på sina ursprungliga plat-

ser. Öster om kyrkan står sex mindre gravvårdar tätt 

ihop i en rad. Dessa har däremot flyttats hit i sen tid. 

 

Gravplatser 

Gravplatserna täcks alla av samma typ av grått grus 

som används på övriga delar av kyrkogården. De 

allra flesta gravplatserna omges av ca 40 cm höga 

ligusterhäckar. Framför flera gravvårdar avgränsas 

planteringsytor av låga häckar av buxbom eller av 

låga stenramar. Det finns också några buxboms-

häckar som avdelar sektioner inom större gravplat-

ser. Längst i väster ligger en rad av fyra gravplatser 

vilka är de enda i den norra delen som avgränsas av 

stenramar istället för ligusterhäckar. 

På cirka en tredjedel av gravplatserna finns plan-

teringar av vintergröna buskar. De flesta står i par på 

ömse sidor om gravvårdar och är formklippta. Plan-

teringar av fleråriga, blommande växter är rätt spar-

samma. Rosor, lavendel, kärleksört och ormbunkar 

förekommer alla på mer än en gravplats. Det finns 

också enstaka exemplar av vintergröna och höstaster. 

Alla av de nämnda är traditionella och omtyckta 

kyrkogårdsväxter.  

 

Gravvårdar 

I områdets västra del finns tre stora familjegravplat-

ser med gravvårdar som representerar flera generat-

ioner (nr 150, 152 och 154). På två av dessa finns 

sammanlagt tre gravvårdar av ålderdomlig skånsk 

typ; två stående kalkstensgravvårdar och en liggande 

gravhäll av kalksten. Texten på en av de stående är 

helt läsbar och visar gravsättningar från 1840 och 

1860. De flesta gravvårdarna i denna del är i övrigt 

från senare delen av 1800-talet och framåt. Flera av 

dem är tillverkade av ljus granit, är höga och breda 

och i förra sekelskiftets jugendstil. Andra är av dia-

bas och i obelisk- bautastens- och korsformer. Här 

finns också flera låga och breda gravvårdar av diabas 

och granit från 1900-talets mitt och framåt. De flesta 

av dessa står i den östra delen och har en enkel de-

kor av kors, stjärnor eller växtmotiv. Från 2000-talet 

finns ett par mindre gravvårdar i tidstypisk asymmet-

risk stil.  

Längst i väster står fem gravvårdar i rad. De är 

från tiden kring sekelskiftet 18/1900 och är överlag 

mindre och har en något enklare utformning än 

merparten av övriga gravvårdar från samma tid på 

kyrkogården. De är alla av diabas och tre är höga 

och smala med vinklade krön och dekor av kors och 

eklöv på krönet. 

Kyrkogårdskarta med den norra delen markerad i grått. 

 

Äldre gravvårdar av kalksten på gravplats 

152 och 154 i Särslövs norra del. 
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Det norra delen av kyrkogården, sedd från väster. 

Den södra delen av kyrkogården sedd från väster. Notera lindarnas utseende innan lövsprickningen.  

Gravvårdar i den västra kanten av den norra delen. 

Planteringar av rosor och kärleksört i den södra delen. 
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Den södra delen av kyrkogården 

Kyrkogårdens södra del är till ytan något större än 

det norra. Här finns idag 47 numrerade gravplatser 

av olika storlek. Precis som i den norra delen ligger 

gravplatserna tätt tillsammans men är här något mer 

tillgängliga via flera smala gångar. I den sydöstra 

kanten ligger en askgravlund som är anlagd år 2007 

på två tidigare gravplatser.  

Enligt en ritning över kyrkogården från 1948 (se 

sidan 19) var den södra delen vid den tiden uppdelad 

på 20 delområden/gravplatser, på kartan kallade 

”gravgårdar”. På dessa fanns numrerade gravsätt-

ningar. Om gravgårdarna var familjegravplatser, om 

de var kopplade till vissa hemman och/eller om det 

också fanns en form av kollektiva gravplatser på 

kyrkogården är oklart. 

Gravplatser 

Gravplatserna och gångarna är genomgående täckta 

av samma typ av grått grus som används på övriga 

delar av kyrkogården.  

Gravplatserna omges antingen av ca 40 cm höga 

och lika breda ligusterhäckar eller av betydligt lägre 

och smalare buxbomshäckar. Ofta i en kombination. 

Enligt den äldre gravkartan från 1948 (sidan 19) 

växer ligusterhäckarna till stor del på gränserna till 

gravplatserna som de såg ut vid den tiden. Bux-

bomshäckarna står däremot som gräns mellan de 

mindre gravplatser som avdelats senare. De står 

också utmed de smala grusgångar vilka inte finns 

med på kartan från 1948 och som därför anlagts 

senare. Utmed områdets södra gräns avgränsas 

gravplatserna av en högre ligusterhäck som står i 

linje med trädkransen. I häcken finns flera öppning-

ar för åtkomst in till gravplatser och gångar. Nio 

gravplatser omgärdas istället av stenramar. Fem av 

dessa gravplatser ligger i en rad längst i väster. 

Flera av dagens större gravplatser i området är 

familjegravar med gravvårdar som representerar 

flera generationer.  

På gravplatserna söder om kyrkan är planteringar 

av vintergröna buskar märkbart färre än i norr. 

Formklippta eller friväxande buskar av idegran, tuja 

ädelcypress och buxbom finns på fem gravplatser. 

Med ett undantag står de i par på ömse sidor om 

gravvårdarna. Förekomsten av rosor är däremot 

betydligt rikligare här än i norr och finns på 16 grav-

platser. På flera av gravplatserna finns också kär-

leksört, lavendel, bergenia, hortensia, höstaster, jul-

ros, ljung och ormbunken träjon. Alla är de klassiska 

och omtyckta kyrkogårdsväxter. Vid ett besök i april 

blommade också röda tulpaner och gula narcisser på 

flera gravplatser. 

Gravvårdar 

Precis som norr om kyrkan står gravvårdarna här 

med framsidan vänd åt väster eller öster beroende på 

vilken sida av gravplatserna de står på. När det gäller 

gravvårdarnas utseende är ett övergripande intryck 

att flera av dem är blankpolerade och tillverkade av 

den svarta diabasen. Några av dessa är högresta och 

monumentala i form av obelisker, en kolonn och ett 

par vårdar som kröns av stora kors. Andra är låga 

och breda och av större format. Merparten av dessa 

gravvårdar representerar lantbrukarfamiljer och ett 

par av dem står på påkostade gravplatser med 

stenramar och gravstaket.  

Kyrkogårdskarta med det södra delen markerad i grått. Ålderdomlig kalkgravvård på gravplats 113.  
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I antal dominerar låga, breda gravvårdar av dia-

bas eller av röd eller grå granit. De har raka eller 

svagt välvda krön och vanligen en enkel dekor av ett 

kors, en strålande stjärna eller av sädesax. De flesta 

av dessa gravvårdar är från 1900-talets mitt och 

framåt.  

En av de tidigare stora familjegravplatser som nu 

är uppdelad på flera (nr 112-114 och 116-118) har 

fortfarande kvar sitt gamla format eftersom uppdel-

ningen inte är fysiskt markerad. Här står gravvårdar 

från olika generationer varav en av de äldsta är en 

kalkgravvård av äldre skånsk modell. 

Askgravlund 

I den sydöstra delen av området anlades en ask-

gravlund år 2007. Den ligger på två tidigare gravplat-

ser och är cirka 35 kvadratmeter till ytan. Platsen är 

rektangulär och har en symmetrisk utformning med 

två korsande gångar som delar upp platsen i fyra lika 

stora delytor för urnsättning. Alla öppna ytor är 

täckta av samma typ av grått grus som i övrigt på 

kyrkogården. 

Där gångarna möts finns en cirkelformad plante-

ring av lavendel. I varje ända av den korta, nordsyd-

liga gången står en liten sittbänk. Låga buxboms-

häckar avgränsar gångar och delytor samt en plante-

ringsyta framför minnesstenen. I delytorna finns 

planteringar av spirea och rosor.  

På den östra kortsidan har en högrest, tredelad 

gravvård från en av de tidigare, återlämnade grav-

platserna återanvänts som minnessten med plats för 

namnplaketter. De ursprungliga inskriptionerna har 

sparats genom att livstenen vänts.  
 
 
 

I den sydöstra delen av kyrkogården finns flera större gravvårdar av polerad diabas.  

Askgravlunden i den södra delen med lavendel planterad i centrum. I askgravlunden har en gravvård 

återanvänts som minnessten.  
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Titlar som berättar 

Ett besök på Särslövs kyrkogård kan väcka tankar 

och frågor om dem som vilar här och som levt och 

arbetat i trakten. Titlarna på gravvårdarna kan bidra 

med några ledtrådar och till att föra tankarna vidare. 

Vid inventeringen av kyrkogården noterades alla 

förekommande titlar på gravvårdarna. Mest uppen-

bart i sammanställningen är hur många som är 

kopplade till lantbruket (lantbrukare, åbo och hem-

mansägare) med 37 av totalt 116 dokumenterade 

titlar. Flertalet av de 45 kvinnor med den något ano-

nyma titeln ”Hustrun” är också knutna till socknens 

lantbruk. Variationen bland övriga titlar kan också 

upplevas som både tänkvärd och intresseväckande. 

Bland dem finns exempel på hantverkare som förr 

var viktiga i samhället som smedmästare, snickare, 

slaktarmästare och murare. Andra titlar vittnar om 

högt uppsatta tjänstemän som nämndeman, fjär-

dingsman och riksdagsman. Anmärkningsvärt är 

också hur många (12 st) som har en titel med kopp-

ling till kyrkan som kyrkovärd, kyrkovaktmästare och 

kyrkotjenare. Titeln järnvägstjänsteman kan ha en 

koppling till stationen i grannbyn Djurslöv. 
 

 

Här återges alla de förekommande titlarna på 

gravvårdarna på Särslövs kyrkogård med antal av 

varje och med sin ursprungliga stavning. 

 

Titel Antal 

Hustrun  45 

Landtbrukaren  37 

Kyrkovärden 7 

Dotter/dottern 5 

Son 3 

Smedmästaren/smeden  3 

Syster 2 

Nemndemannen 2 

Snickaren/snickare 2 

Muraren 1 

Slaktaremästaren 1 

Fjärdingsman 1 

Riksdagsman 1 

Hemmansägaren 1 

Åboen 1 

Järnvägstjänsteman 1 

Folkskolläraren 1 

Kyrkovaktmästaren 1 

Kyrkotjenaren 1 

Summa 116 
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 

Kulturhistoriska värden 

Särslövs by har en lång historia. Här har människor 

levt i flera tusen år. I trakten kring byn finns fynd av 

boplatser och gravanläggningar från yngre stenålder 

och framåt. Sedan tidig medeltid har kyrkan och 

kyrkbyn fungerat som sockencentrum. Byn ingår 

också i ett riksintresseområde för kulturmiljön, Görs-

löv - Bara - Torup - Hyby [M116] som omfattar det 

böljande odlingslandskapet kring Segeå, har en bo-

sättningskontinuitet från förhistorisk tid och ett od-

lingslandskap präglat av skånsk godsförvaltning.  

Även om de flesta gårdarna flyttades ut ur byn i 

samband med skiftesreformer under 1800-talet finns 

en äldre bystruktur bevarad med den medeltida kyr-

kan och kyrkogården, tre gårdar och det gamla skol-

huset kvar på sina ursprungliga lägen. Här finns 

också nya hus på gamla tomter och bygatan i sin 

ursprungliga sträckning.  

Kyrkogården som har varit i bruk sedan kyrkan 

byggdes på 1200-talet har spår från olika tidspe-

rioder och är tillsammans med kyrkan av central 

betydelse för både byns och socknens historia. Den 

har kvar sin form och en omgivande stenmur sedan 

åtminstone år 1701, året för den tidigaste kända 

kartan där kyrkogården är inritad. Kyrkogården har 

en gestaltning som präglas av en tradition som i 

Skåne inleddes under 1800-talets andra hälft med 

gravplatser som är grusbelagda och som omges av 

välklippta liguster- och buxbomshäckar. Till detta 

hör en lika traditionell trädkrans, i det här fallet av 

hamlade lindar. Allt detta bidrar till kyrkogårdens 

åldersvärde och lokalhistoriska värde. På kyrko-

gården finns spår av äldre strukturer bevarade. Äldre 

kalkstensgravvårdar med text på båda sidor vittnar 

om en tidigare tradition av en friare placering av 

gravvårdar. Spår av stora gravplatser antyder att det 

kan ha funnits kollektiva gravområden på kyrkogår-

den. Stora familjegravplatser med gravvårdar från 

generationer ett par hundra år tillbaka i tiden ger ett 

tidsperspektiv. Allt detta bidrar till platsens kyrko-

gårdshistoriska, lokal- och samhällshistoriska 

värden.  

På kyrkogården finns en stor variation av grav-

vårdar och gravplatser från olika tidsperioder. De 

präglas av olika material, tillverkningstekniker och 

formspråk. Flera vårdar är från tiden innan den in-

dustriella tillverkningen satte igång en bit in på 1900-

talet och har hantverksmässiga värden. På flera 

gravplatser växer vintergröna buskar som tillsam-

mans med övriga planteringar förhöjer kyrkogårdens 

karaktär. Detta ger sammantaget kyrkogården både 

arkitekturhistoriska och miljöskapande värden.  

Olika gravvårdar - en värdefull helhet 

Det är inte enbart de äldsta eller mest konst- och 

hantverksmässigt tilltalande gravvårdarna som är 

värdefulla. Det är minst lika viktigt att uppmärk-

samma såväl små oansenliga gravvårdar som sentida 

stilar och ideal. En återlämnad gravvård från 1950-

talet kan tyckas inte vara tillräckligt ålderdomlig, och 

inte lika intressant att bevara som hundraårig vård av 

diabas rest under början av 1900-talet, men kan 

också tillskrivas värden. Man ska inte heller glömma 

att även de yngre gravvårdarna kommer att ha ett 

åldersvärde i framtiden och kan då berätta en histo-

ria om vår egen nutid. 

Flygbild från 1935 över Särslövs by sett från söder. Foto AB Flygtrafik Bengtsfors, källa Carlotta, Kulturen Lund.  
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Det viktiga är sammanfattningsvis att mångfal-

den av gravplatser och gravvårdar bevaras för att 

kunna tydliggöra olika tiders samhällsstrukturer, 

stilideal och värderingar.  

I Bilaga 1 redovisas och värderas ett urval av kul-

turhistoriskt intressanta gravplatser- och vårdar på 

Särslövs kyrkogård. Viktigt att poängtera är att detta 

är just ett urval som representerar något av den vari-

ation av gravvårdar som finns på kyrkogården idag. 

Alla gravplatser- och gravvårdar kan tillskrivas någon 

form av värde och tillsammans bildar de den värde-

fulla helhetsmiljö som kyrkogården utgör.  

Social- och samhällshistoriska värden 

I Särslövs sockens historia ryms säkert många män-

niskoöden. Vissa är representerade med gravplatser 

och gravvårdar som vittnar om personernas ställning 

i samhället. Andra antyder berättelser om alltför tidig 

död och andra familjetragedier. Dessa gravplatser 

kan ha både personhistoriska och lokalhistoriska 

värden. Andra gravvårdar har också en viktig roll i 

berättelsen om socknen och dess historia. Inskript-

ioner med titlar som lantbrukare, hemmansägare och 

åbo berättar om en lång jordbrukstradition och 

rymmer samhällshistoriska värden. Det gör även 

titlar med koppling till socknens olika hantverkare 

och tjänstemän. Andra människoöden representeras 

av anonyma vårdar, eller finns kanske inte alls synligt 

representerade. Men det som inte syns berättar 

också något om dåtiden. Ett exempel på detta är få 

kvinnliga gravplatser och att kvinnliga yrkestitlar 

saknas vilket berättar något om kvinnans ställning i 

samhället genom historien. Kvinnornas faktiska roll 

och inflytande som nyckelpersoner i driften av går-

dar och hushåll är inte tydlig men värd att reflektera 

över. Även människor med lägre social ställning kan 

sakna representation. Kvinnliga gravplatser, äldre, 

enkla vårdar och titlar har därför socialhistoriska 

värden.  

Biologiska värden 

Särslövs by ligger idag omgiven av ett intensivt odlat 

landskap. Där är det framförallt ont om blommande 

växter och äldre lövträd. Därför är kyrkogårdens 

träd, häckar, gräsytor och planteringar av buskar och 

blommande växter extra viktiga för det vilda växt- 

och djurlivet. Till det bidrar byns övriga trädmiljöer, 

permanenta gräsytor och trädgårdar.  

Blommande träd, buskar och planteringar lockar 

till sig insekter. I träd och buskar kan fåglar hitta en 

plats att häcka och söka skydd. Gamla lövträd har 

särskilt stor betydelse. De hamlade lindarna i träd-

kransen är mer än hundra år gamla och har bark-

strukturer och små stamhåligheter. Här finns livsrum 

för insekter, landlevande snäckor, mossor och lavar. 

Skrymslen och vrår på gravplatser, i murar och 

byggnader bidrar också med olika livsmiljöer. Kyr-

kogården är på det sättet en del i den oas som Särs-

lövs by utgör i det öppna åkerlandskapet. I land-

skapet runtomkring finns platser med liknande bety-

delse. Det är framförallt gårdsmiljöer och villabe-

byggelse med träd och trädgårdar liksom alléer och 

trädrader. Stor betydelse har också Segeå och flera 

våtmarker ute i åkerlandskapet. Via fältkanter vägre-

nar och luftrummet har dessa miljöer kontakt med 

varandra. Det kan kallas landskapets gröna infra-

struktur. Ett nätverk av naturmiljöer som på olika 

sätt har utbyte av varandra och en gemensamt stor 

betydelse för det vilda växt- och djurlivet i landskap-

et kring Särslöv.  
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Kulturreliktväxter 

Under senare år har växter som är starkt sammankopplade med 

människan, men som riskerar att försvinna, uppmärksammats 

extra. Det rör sig om arter som vi en gång har odlat och använt 

till husbehov.  

 

En del av dessa följeslagare blir vi aldrig av med som exempelvis 

kirskål. Andra finns det bara ett fåtal individer och populationer 

kvar av, nu som levande fornminnen. De sistnämnda finns ofta 

på kyrkogårdar, vid prästgårdar och andra äldre gårdar och löper 

stor risk att försvinna för gott med några oaktsamma spadtag 

eller efter en dusch med ogräsmedel. Hjärtstilla, äkta vallört, 

humle, murreva och gul nunneört är exempel på känsliga arter 

att hålla utkik efter. 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.  

 

NordGen - Nordiskt Genresurscenter, är en nordisk institution 

för bevarande och hållbart nyttjande av växter, husdjur och 

skog. Bland annat inom kunskapsområdet kulturreliktväxter. I 

Sverige finns NordGens huvudkontor på SLU i Alnarp.  

 

 

Gul nunneört växer på en gravplats på Löderups kyrkogård.   Murreva växer på en gravplats på sankt Peters kloster kyrkogård. 
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Bevarande och underhåll 

I vård- och underhållsplaner för kyrkogårdar kan 

kyrkogårdarnas värden anges i olika kategorier. Be-

dömningen ligger till grund för olika riktlinjer för 

bevarande och underhåll med syftet att bevara och 

utveckla värdena. De två värdekategorierna som 

använts i denna metodik benämns: ”Områden med 

höga kulturhistoriska värden” och ”Områden med 

stor betydelse för kyrkogårdens karaktär” där den 

första är den högsta värdekategorin. Hela Särslövs 

kyrkogård bedöms tillhöra denna högsta värdekate-

gori.  
 
Obs! Åtgärder som inte kan karaktäriseras som 
normalt underhåll, till exempel omläggning eller 
avveckling av gångar, gravplatser eller ersät-
tande av växtmaterial såsom träd, rygghäckar 
eller buxbomshäckar är tillståndspliktiga och 
kräver prövning hos Länsstyrelsen. Det gäller 
också flyttning eller borttagande av gravvårdar 
och andra gravanordningar. Vid osäkerhet om 
vad som gäller, kontakta alltid Länsstyrelsen. 
Vård- och underhållsplanen kan fungera som ett 
planeringsunderlag för tillståndsansökan i dessa 
fall.  

 

 

 

 

Bevarande  
 

Områden med höga kulturhistoriska värden.  

Samtliga delar ska bevaras och underhållas utifrån 

följande riktlinjer:  

• Gravplatserna bevaras vad gäller storlek.  

• Gravplatsernas omgärdning av liguster-, bux-

bomshäckar, stenramar och gravstaket bevaras 

och underhålls. 

• Gravplatsernas grustäckning bevaras och un-

derhålls med material i samma fraktion och färg. 

• Kyrkogårdens grusbeläggning och yttre be-

gränsningar av murar och häckar bevaras och 

underhålls. 

• Gravvårdarna ska så långt möjligt bevaras på sin 

ursprungliga plats. Kulturhistoriskt värdefulla 

gravvårdar ska bevaras på sin ursprungliga plats. 

Vårdarnas livslängd ska förlängas så långt det är 

möjligt genom underhåll och vid behov kvalifi-

cerad rengöring och konservering.  

• Återlämnade gravplatser kan återtas genom att 

ny gravläggning anpassas till de befintliga förut-

sättningarna. 

Hela kyrkogården bedöms ha den högsta värdekategorin. Kalkgravvårdar och gravhäll på gravplats nr 152 och 154 

norr om kyrkan. 
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Underhåll 

Växtlighet 

• Äldre växtsorter bör i första hand vårdas och få 

stå kvar på gravplatserna även sedan de har åter-

lämnats. Äldre eller unika växter samt växter 

med biologiska kvalitéer kan om det behövs be-

varas genom att flyttas och/eller föryngras på 

annan plats på kyrkogården.  

• Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla grav-

platser bör förnyas vid behov med samma 

växtmaterial som det befintliga.  

• För bevarandet av äldre växter bör man infor-

mera eventuella nya gravrättsinnehavare om 

dess värde.  

• Kulturhistoriskt värdefull växtlighet som rosor, 

lavendel och kärleksört kan gärna skyl-

tas/märkas eller markeras i skötselplan för att 

underlätta vård- och underhållsåtgärder.  

• Planteringar av vintergröna buskar på gravplat-

ser har både kulturhistoriska och biologiska vär-

den, de bör bevaras så långt möjligt och ersättas 

med nya av samma om de av någon anledning 

behöver tas bort.  

Trädvård 

I vård- och underhållsplanen för Särslövs kyrkogård 

ingår även en trädvårdsplan, del 2. I den föreslås 

åtgärder som väger in både biologiska värden och 

kulturhistoriska aspekter.  

De av kyrkogårdens lindar som har stamhåligheter 

och en stamdiameter på mer än 40 cm tillhör kate-

gorin särskilt skyddsvärda träd enligt Naturvårdsver-

kets kriterier.  

I Rapporten Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd 

-Mål och åtgärder 2012-2016 finns mål och åtgärder 

som särskilt gäller för Svenska kyrkans arbete med 

värdefulla träd på kyrkogårdar och begravningsplat-

ser. De är följande:  

 

• Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyrko-

gårdar, gårdsmiljöer och på kyrkans mark i tä-

torter minskar inte på grund av avverkning, där 

alternativ finns.  

• Beskärning och stabilisering som metod för att 

bevara särskilt skyddsvärda träd är väl spridd 

och används normalt i arbetet med dessa träd. 

• I majoriteten av all nyplantering används det 

eller de trädslag som är mest värdebärande och 

typiskt för traktens kulturlandskap.  

• Trädvårdsplaner med nödvändiga åtgärder för 

att vidmakthålla särskilt skyddsvärda träd finns 

framtagna och tillämpas inom minst 70 % av 

kyrkogårdarna inom förvaltningen i Götaland 

och södra Svealand från och med samma år. 

Djurliv 

Genom att planera långsiktigt och agera med efter-

tänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogårdens 

naturvärden. Samtidigt värnar man om det upplevel-

sevärde som kyrkogården har för besökande.  

• Med hänsyn till kräldjur som kan övervintra i 

frostfria lägen vid, eller i murar bör renovering 

av murar ske under juni till augusti. 

• Med hänsyn till fåglar och eventuella fladder-

möss bör åtgärder som berör träd och häckar 

endast utföras under september till och med no-

vember månad.  

• Om det legat ris och löv en längre tid i kompost 

bör man vara försiktig då den ska tömmas. 

Vänta med att ta bort komposthögar till i maj så 

störs inte igelkottar och andra övervintrare.  

• Sträva efter att bevara och utveckla förekomsten 

av blommande växter som gynnar pollinerande 

insekter som bin, fjärilar och blomflugor. Ex-

empelvis lavendel, kärleksört och isop.  
 

En trädgårdssnäcka har tagit sig högt upp på en gravvård.  Kärleksört, värdefull för många pollinerande insekter. 
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Åtgärdsbehov 
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Åtgärdsbehov och förslag 

Här sammanfattas de åtgärdsbehov som har noterats 

på kyrkogården i arbetet med denna plan. Även till-

gänglighetsaspekter berörs och åtgärder som kan 

gynna växt- och djurlivet föreslås. Särslövs kyrkogård 

är överlag välskött och utöver säkring av gravvårdar 

bedöms inte kyrkogården ha några större, akuta 

åtgärdsbehov. Däremot finns det som alltid möjlig-

het att genomföra förbättringar. Syftet är att bevara 

och utveckla kyrkogårdens karaktär med fokus på 

både kulturhistoriska och biologiska värden. Vissa 

åtgärder kan kräva tillstånd från Länsstyrelsen. Sam-

råd med Länsstyrelsen är alltid att rekommendera i 

planeringsstadiet av sådana åtgärder som kan med-

föra förändringar. Länsstyrelsen avgör om prövning 

krävs enligt 4:e kapitlet i Kulturmiljölagen.  

För mer allmänna och fördjupade skötselråd, 

fakta och riktlinjer när det gäller löpande underhåll 

liksom hänsyn och åtgärder för att gynna växt- och 

djurlivet på kyrkogårdarna hänvisas till skriften Re-

kommendationer för vård och underhåll som bifogas med 

planen. 

Tillgänglighet 

• Kyrkogårdens höjdläge med den höga trappan i 

huvudentrén försvårar tillgängligheten. Det 

finns möjlighet att utveckla tillgängligheten via 

den befintliga slänten i kyrkogårdens sydöstra 

hörn. Tydlig skyltning hit, möjligen en handi-

kapparkering i närheten och en bättre packning 

av grusbeläggningen fram till kyrkporten är 

några förslag.  

• Möjligheten att göra den offentliga toaletten i 

ekonomibyggnaden mer tillgänglighetsanpassad 

bör också övervägas.  

• En vagn för att dra vattenkannor kan vara 

en förbättring för dem som har svårt att 

bära.  

Yttre begränsningar 

• Muren ser på det stora hela ut att var i gott 

skick. Dock skulle säkerhetsaspekten be-

höva ses över med avseende på att det ut-

över det sydöstra hörnet inte finns några 

fallskydd på muren.  

• I ligusterhäckarna utmed kyrkogårdens yt-

tersidor finns viss inväxt av hagtorn. Det 

skulle förenkla skötseln om den taggiga 

hagtornen togs bort överlag och ersattes 

av liguster. Det kulle också göra häckarna 

mer enhetliga.  

• I några mindre häckpartier har ligustern 

dött av och behöver ersättas med nya 

plantor.  

Grusbeläggning och gångar 

• Grusbeläggning och gångar är överlag i gott 

skick. Grus fylls på vid behov och hålls väl 

packat för framkomligheten. Undvik tjocka 

gruslager. Nytt grus ska vara av samma 

fraktion och färg som befintligt.  

• Grusbeläggningen mellan trappan och 

kyrkporten är till viss del tjock och lös. Lut-

ningen ner mot trappan gör att gruset rör 

sig neråt och hamnar på trappstegen vilket 

kan medföra halkrisk. Detta bör så långt 

möjligt åtgärdas för bättre framkomlighet 

och säkerhet. 

Gravplatser 

• Det finns luckor i buxbomshäckarna där 

plantor har gått ut eller ser ut att må dåligt. 

Att släppa upp buxbomen lite till och att 

tillföra näring kan prövas för att få häckarna 

i bättre skick.  

Avsläntad ingång i sydöst och toalettdörr i ekonomibyggnad.  Avdöd av liguster finns på ett par ställen i ytterhäckarna.  



 

34 Särslövs kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2020 

• Gravstaketet på gravplats 139 behöver rost-

skyddsbehandling och målning. 

Gravvårdar 

• Generellt bör stabiliteten på de stående grav-

vårdarna kontrolleras regelbundet enligt stan-

dardiserade anvisningar från Centrala Grav-

vårdskommittén. 

• Alla de tre stående kalkstengravvårdarna på 

gravplats nr 113, 152 och 154 har vittringsska-

dor. Det är värst på de västra sidorna som är de 

mest väderutsatta. De bör alla ses över av sten-

konservator för att avgöra om befintliga vitt-

ringsskador kan åtgärdas och hur vårdarna bäst 

ska kunna bevaras för framtiden. Dokumentera 

gärna alla inskriptioner så långt det är möjligt.  

• Den liggande gravhällen på gravplats nr 154 

ligger delvis under marknivå. Det medför att 

grus kommer upp och sliter på hällen. Detta 

behöver åtgärdas.  

• Inga akuta åtgärdsbehov noterades på ekono-

mibyggnaden. Dock kan som nämnts möjlig-

heten att förbättra tillgänglighetsanpassningen 

på den allmänna toaletten ses över. 

Planteringar 

• På ett par gravplatser står högvuxna vinter-

gröna buskar. Bevara dem så länge som möjligt. 

Om de behöver tas ner är det viktigt att ersätta 

dem med nya buskar av samma eller liknande 

slag för att bevara kyrkogårdens karaktär och 

naturvärden.  

 

 

Träd 

• Trädbeståndet på kyrkogården ses regelbundet 

över och föryngras och förvaltas i enlighet med 

föreslagna åtgärder i trädvårdsplanen.  

• I luckan i det nordöstra hörnet (se foto på si-

dan 31) efter en nyligen borttagen lind i kyrko-

gårdens trädkrans behöver ett nytt träd av 

samma trädslag återplanteras.  

Djurliv 

Det finns åtgärder som skulle kunna gynna både 

fågel- och insektslivet på kyrkogården:  

 

• Fågelbad en av de mest tacksamma och enkla 

åtgärderna för fågellivet. Även insekter av olika 

slag har behov av vatten och kan komma till få-

gelbadet för att fylla på med vatten. Välj en plats 

där det är nära till en vattenkran eftersom badet 

behöver fyllas på ofta, framförallt varma som-

mardagar. Det optimala fågelbadet bör vara ca 2 

cm grunt, gärna stort och helst stå en bit ovan-

för markytan. I närheten kan det gärna finnas 

buskage eller andra sittmöjligheter där fåglarna 

kan vänta på sin tur eller skaka av sig efter ba-

det.  

• Tillgången till pollen – och nektarrika växter 

är ett grundläggande behov för ett flertal insek-

ter. Genom att välja växter som är rika på pollen 

och nektar kan man tillföra både vacker och 

doftande blomning, uppleva fjärilsfladder och 

göra en god insats för mångfalden. Många av de 

lämpliga växterna är både lättskötta och blom-

mar större delen av säsongen. Förslag på sådana 

finns till höger på nästa sida För att förenkla 

skötseln kan det vara bättre med en mark-

täckande plantering på en begränsad yta. Gärna 

på återlämnade, mindre gravplatser. Plantera 

helst en variation av blommor, ju fler sorter 

desto längre blomning, variation och fler arter 

av insekter. 

  

Gravhäll på gravplats nr 154 som far illa av grus.  
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Förslag på planteringsväxter 

Prydnadsväxter som gärna kan användas i plante-

ringar på kyrkogårdar är sådana som blommar länge, 

är tåliga och/eller är vintergröna. Traditionellt sett 

har blå och vita blommor använts på kyrkogårdar 

medan röda har undvikits med undantag av röda 

rosor och den rödrosa kärleksörten. Några av de 

traditionella växterna är: 

 

Funkia – Hosta, tålig och med dekorativt bladverk, 

ibland blommande. En traditionell sort är exempel-

vis gravfunkia, Hosta crispula.. 

 

Hortensia – Hydrangea macrophylla, har en lång blom-

ningstid. 

 

Höstflox – Phlox paniculata, sorten ’Ingeborg från 

Nybro’ är från 1930-talet och är Grönt kulturarv®-

perenner. 

 

Julros – Helleborus, är vintergrön och passande. 

 

Järnek – Ilex aquifolium, har förknippats med Kristus 

törnekrona och passar därför i kyrkogårdssamman-

hang. Finns i olika varianter, även som mindre träd. 

 

Jättedaggkåpa – Alchemilla mollis, inte en traditionell 

kyrkogårdsväxt men är tålig och bra som marktäck-

are.  

 

Lagerhägg – Prunus laurocerasus, är vintergrön och 

blommande.  

 

Murgröna – Hedera helix, vintergrön, blommande, 

förr vanlig för att skapa murgrönekullar. 

Kärleksört – Sedum telephium ssp maximum är egent-

ligen mer traditionell än Sedum spectabile i kyrkogårds-

sammanhang. Den är låg och har röda blommor. 

 

Kinesisk kärleksört – Sedum spectabile. Sorten 

’Granlunda’ som är en Grönt kulturarv®-perenn har 

rosa eller vita blommor.  

 

Lök- och knölväxter – (Colchium automnale), krokus 

(Crocus ssp), snödroppe (Galantus nivalis), kejsarkrona 

(Fritillaria imperalis), brunröd daglilja (Hemerocallis 

fulva), morgonstjärna (Ornithogalum  umbellatum).  

 

Ormbunke – traditionella och tåliga sorter är träjon 

Dryopteris filix-mas och strutbräken Matteuccia struthiop-

teris.  

 

Rosor –Det finns gamla rosor som kallas för kyrko-

gårdsrosor i Sverige, Rosa x francofurtana. Sorten 

’Frankfurt’ är en av de äldsta. Det är tålig och kan 

klara magra jordar och skuggiga lägen. Andra tradit-

ionella sorter är tehybriden ’Gruss an Aachen’ och 

floribundarosen ’Else Poulsen’.  

 

Vintergröna – Vinca minor, traditionella sorter är 

vintergröna med blå blommor eller Vinca minor 

’Alba’ med vita blommor. Båda är marktäckare. 

 

 

 

 

 

 

 

Växter som är rika på pollen och nektar är sär-

skilt betydelsefulla för fjärilar, humlor, bin och blom-

flugor. Alla dessa pollinatörer är till stor nytta för oss 

människor när de också besöker våra bärväxter och 

fruktträd. Utan pollinatörer - inga jordgubbar och 

äpplen!  

 

Här föreslås några lättskötta pollen- och nektarväx-

ter. De flesta är tåliga, doftar gott och blommar hela 

sommarsäsongen: 

 

• Lavendel – Lavandula angustifolia.  

• Stäppsalvia – Salvia nemorosa. 

• Isop – Hyssopus officinalis 

• Lammöron– Stachys byzantina (den blommande 

sorten) 

• Kantnepeta – Nepeta spp även kallad kattmynta, 

finns i flera olika varianter. 

• Vädd – olika sorter, t ex japansk vädd – Scabiosa 

japonica som är en låg variant (20-30 cm) och 

höstvädd Scabiosa caucasica. 

• Timjan – Thymus spp – olika sorter. De krypande 

kan bli marktäckande medan de buskliknande 

håller sig på sin plats. 

• Vårtörel – Euphorbia cyparissias. 

• Praktröllika – Achillea filipendulina 

• Vårljung – Erica Carnera 
  

Perenner med varumärket Grönt kulturarv® 

har odlats i Sverige sedan före 1940. De har 

lång odlingstradition, intressant kulturhisto-

ria och bra odlingsegenskaper. Sorterna har 

valts ut i ett projekt som drevs av Program-

met för odlad mångfald, POM. Perenner re-

gistrerade som Grönt kulturarv® bevaras i 

den svenska genbanken.  

http://www.pom.info/bevarande.htm
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Målsättning och utveckling 

Kyrkogårdsförvaltningens egna planer 

och text.  

Kyrkogården som helhetsmiljö 

Hela Särslövs kyrkogård bedöms vara ett område 

med höga kulturhistoriska värden vilket ställer krav 

på varsamhet och eftertänksamhet i arbetet med att 

förvalta, underhålla och utveckla kyrkogården. 

 

• Kyrkogårdens struktur och planläggning med 

indelning i kvarter och gångstråk ska bevaras. 

De grusade gångarna ska bevaras och under-

hållas med likvärdiga material. Infattningshäck-

arna av buxbom ska bevaras i möjligaste mån.  

• Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar ska beva-

ras, underhållas och vårdas. 

• Kyrkogårdsmuren konstruktion ska bevaras 

och underhållas.  

• Trädkransen och övrig vegetation på kyrkogår-

den ska kontinuerligt vårdas och ersätts i möj-

ligaste mån med samma art som tidigare. 

• Kyrkogårdens entrétrappa med grindstolpar ska 

vårdas och underhållas 

• Återlämnade och/eller nedlagda gravvårdar 

som av sakkunnig anses ha kulturhistoriskt 

värde bör dubbas om och återmonteras. 

• Församlingen bör framledes vara lyhörd för 

potential till förbättring och utveckling av kyr-

kogårdens värden 

Yttre avgränsningar 

• Stödmuren behöver kontinuerlig tillsyn för att 

upptäcka sprickbildning i putsen eller dylika 

försvagningar som kan tyda på att en närmare 

utredning krävs.  

• Stödmuren saknar fallskydd vilken ur arbetsmil-

jöhänseende bör planeras och åtgärdas inom en 

överskådlig framtid. En eventuell åtgärd av fall-

skyddet bör tidigt i planeringen överläggas med 

Länsstyrelsen. 

Grusbeläggning och gångar 

• Gångarnas hållfasthet och skötselåtagande bör 

kontinuerligt ses över och utvärderas. Där 

gångarna och grusbeläggningen är av sämre 

kvalitet kan och ska ytor läggas om på ett 

branschmässigt adekvat sätt med en överbygg-

nadsdimensionering som tar hänsyn till både 

tillgänglighet och skötsel såväl som kulturhisto-

riska värden. 

• Ny singel ska vara av samma fraktion och färg 

som tidigare. Detsamma gäller stenmjöl som 

används under singellagret vid eventuell om-

läggning. 

Gravplatser och gravvårdar 

• Vid återlämning av gravar bör församlingen 

överväga att renovera de gravar som har singel-

bäddar med nytt stenmjölslager och singel. 

Detta skulle underlätta skötseln och öka upple-

velsen av att gravarna är välvårdade. 

Vegetation och Djurliv 

• Trädbeståndet på kyrkogården ses över regel-

bundet, föryngras och förvaltas i enlighet med 

föreslagna åtgärder i trädvårdsplanen.  

• Det ska strävas mot att kyrkogården ska vara 

lummig och rogivande för att skapa livsrum för 

det djurliv som tar sin tillflykt till våra kyrko-

gårdar. Åtgärder som till exempel att placera ut 

fågelholkar, plantering av pollen- och nektarrika 

perenner på grönytor och/eller återlämnade 

gravplatser, anläggning av blomsteräng eller an-

läggning av faunadepå bör utredas och övervä-

gas i möjlig mån. 

Tillgänglighet 

• Gångarnas överbyggnadsdimensionering bör 

kontinuerligt ses över och åtgärder vid omlägg-

ning av gångsystem ska inte bara ta hänsyn till 

den kulturmiljömässiga aspekten utan också till 

att förbättra tillgängligheten. 

• Om möjligt bör den offentliga toaletten anpas-

sas för personer med funktionshinder. 

• Om möjligt bör församlingen överväga att an-

lägga en parkering för personer med funkt-

ionshinder i anslutning till den grusade rampen 

vid kyrkogårdens baksida. 

Förbättring av drift och skötsel på kyrko-

gården 

• Med hjälp av aktuella arbetsvolymmätningar 

samt branschaktuella rön, säkerställa att kyrko-

gården sköts på ett effektivt sätt utan att göra 

avkall på arbetsmiljö eller ekologisk eller eko-

nomisk hållbarhet i arbetet 

• Medvetandegör kyrkogårdspersonalen gällande 

ovan nämnda aspekter samt stimulera till att 

personalen löpande ska identifiera aspekter 

som kan förbättra drift och skötsel. 
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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, representativ eller 
ovanlig för sin tid. Det kan avspeglas i gravvårdar-
nas utformning, storlek, material, yttäckning eller 
kringgärdning såsom smidesstaket eller stenram. 
Det kan även tillskrivas gravkvarterens respektive 
kyrkogårdens struktur och form med stora sam-
manhängande gräsmattor eller smala grusgångar.   

Hantverksmässigt värde 
Utgår från gravvårdar som visar en hög hantverks-
skicklighet eller speciell tillverkningsmetod. Det 
berör 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 platsens historia ur ett lokalt perspek-
tiv. Det kan vara gravvårdar resta över personer 
som haft betydelse i bygden, titlar med tydlig lokal 
koppling, gårdsnamn eller inskriptioner som berät-
tar om lokalt betydelsefulla händelser.   

Miljöskapande värde 
Grundar sig på en sammanhållen miljö eller ett 
objekts läge. Exempelvis kan en gravvårds place-
ring vara särskilt betydelsefull för helhetsintrycket 
på kyrkogården eller inom ett visst gravkvarter.  

Samhällshistoriskt värde 
Berättar om samhällets historia utifrån ett lokalt, 
regionalt eller nationellt perspektiv.  Det kan ex-
empelvis vara gravvårdarnas utformning, inskript-
ioner eller yrkestitlar som berättar om tidigare sam-
hällsförändringar och företeelser.   

Socialhistoriskt värde 
Beskriver människors villkor och deras sociala 
ställning i samhället under olika tider. Det kan ta sig 
uttryck genom gravvårdars placering, storlek, 
material, yrkestitlar och inskriptioner. Även avsak-
naden av inskriptioner, titlar eller bestående grav-
vårdar 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 högt 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 
arter 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 gravvårdar 

Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar (se kyrkogårdskarta på sidan 13): 

 

Här redovisas och värderas ett urval av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och gravvårdar. Viktigt att poängtera är att detta är ett urval. Några gravvårdar är unika, andra 

representerar flera med liknande utformning. Alla ingår de i den variation av gravvårdar och gravplatser av olika ålder, material och karaktär som finns på Särslövs kyrkogård. 

Alla kan de tillskrivas värden och ingår i det större sammanhang som skapar kyrkogårdens historia och karaktär. 

 
Delområde 
norr/söder 
& grav-
platsnr 

Gravvård, beskrivning Inskriptioner Gravplats och växtlighet Värdering  

Södra delen 
Nr 107 

Gravvården är låg, bred och tillver-
kad i diabas. Den har en symmet-
risk utformning i form av en tem-
pelgavel med två fristående pelare 
på ömse sidor om livstenen och ett 
överliggande, bågformat krön. 
Krönet dekoreras av ett centralt 
hjulkors och pelarna av tända olje-
lampor på fot omgivna av en blad-
ornamentik. Texten är i versaler 
och grunt inhuggen på den pole-
rade livstenen.  

 
LANTBRUKAREN 

JÖNS JÖNSSON 
1875-1950 

 
HUSTRUN 

HANNA JÖNSSON 
1878-1950 

 
 

Gravplatsen omges av en stenram i 
samma material som gravvården. Fram-
för gravvården finns en planteringsyta av 
gravplatsens bredd. Den är avgränsad av 
en buxbomshäck. I planteringsytan växte 
sommaren 2020 en röd ros och som-
marplanteringar av tagetes, pelargon och 
begonia. I övrigt är gravplatsen grusbe-
lagd 

Gravvården representerar en stil som är typisk 
för 1900-talets mitt, både när det gäller 
material och den symmetriskt utformade vår-
den och dekoren. Den har därför ett arkitek-
turhistoriskt värde. Som en av representan-
terna av kyrkogårdens många gravvårdar över 
en lantbrukare och hans hustru har den också 
ett lokal- och socialhistoriskt värde.   

Södra delen 
Nr 109 

Gravvården är av diabas och i en 
stil som är typisk för 1920-talet då 
ny teknik möjliggjorde nya former 
av dekor. Framförallt på den svarta 
diabasen. I en variation av polerade 
och råa stenytor dekoreras stenen 
av stiliserade kolonner och växtor-
namentik. Texten är upphöjd och 
polerad mot en bakgrund av en rå 
stenyta.  

 
FOLKSKOLLÄRARE 

PER HOLMGREN 
F. I LIMHAMN 11/12 1857 

D. I SÄRSLÖV 8/8 1937 
KERSTIN HOLMGREN 
F. I HYLLIE 25/6 1857 

D. I SÄRSLÖV 26/12 1926 

Gravplatsen omges av en stenram och är 
grusbelagd. Framför gravvården ligger 
en rektangulär planteringsram av samma 
stenmaterial som den yttre ramen. På 
ömse sidor om den finns planteringsytor 
som avgränsas av låga buxbomshäckar. I 
dessa ytor, på var sin sida om gravvår-
den, växer var sin ros. 

Gravvården är i en tidstypisk stil för början av 
1900-talet och en av få i sitt slag på kyrkogår-
den. Den har därför ett arkitekturhistoriskt 
värde. Kopplingen till en folkskollärare bosatt 
i byn, som hade egen folkskola ger den också 
ett samhällshistoriskt och lokalhistoriskt 
värde.  
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Södra delen 
Nr 113 

Gravvården är tillverkad av kalk-
sten i klassisk skånsk modell. Den 
har ett välvt krön med en dekor av 
bågformer och växtornament i 
upphöjd relief. Strax under krönet 
vidtar texten som fyller nästan hela 
framsidan. Den är delvis svårläst på 
grund av vittring.  

 
MINNE 

ÖFVER ÅBOEN 
RASMUS ANDERSSONS  

HUSTRU 
Alfrida Johansdotter (? svårläst) 
FÖDD I …IE D. 3 JULI 1823 

DÖD I SÄRSLÖF D 1 MARS 1848 
 

Även om gravplatsen har ett eget num-
mer står den på en större sammanhäng-
ande yta av sex gravplatser. På denna 
står ytterligare sju gravvårdar av olika 
ålder och stilar. Ytan är grusbelagd och 
omges av ligusterhäckar.  

Detta är en av den södra delens äldsta grav-
vårdar. Den är en typisk skånsk kalkgravvård 
vilka var de vanligaste stengravvårdarna i 
Skåne under perioden 1810-1860. Den har 
framförallt ett högt kulturhistoriskt värde 
och ett åldersvärde.  
 
Åtgärdsförslag: Stenen har vittringsskador 
och tendens till en spricka och behöver ses 
över av stenkonservator.  

Södra delen 
Nr 116 

Detta är kyrkogårdens enda grav-
vård av marmor. Den är tredelad 
med livsten och fundament i mar-
mor och en sockel av röd granit. 
Stilen och materialet är tidstypisk 
för 1800-talets senare del med 
klassicistiskt rena drag och med en 
dekorativ, skulpterad bladkrans.  

 
MINNE AF 
FLICKAN 

KERSTI RASMUSSON 
* I SÄRSLÖF D 11/7 1862 

† DERSTÄDES D 27/11 1882 

Gravvården står på gravplats nr 116 och 
inom samma delområde som gravplats 
nr 113. Se beskrivning ovan. 

Gravvården är ensam i sitt slag på kyrkogår-
den, tillverkad för hand och tidstypisk för en 
period på 1800-talets senare del, den har där-
för både ett hantverksmässigt och arkitek-
turhistoriskt värde. Som en av kyrkogårdens 
få kvinnogravar har den också ett socialhi-
storiskt värde.  
 
Åtgärdsförslag: Stenen behöver dubbas, har 
påväxt av lavar och vittringsskador på texten 
och skulle behöva ses över av en stenkonser-
vator.  

Södra delen 
Nr 127 

Gravvården består av en bruten 
kolonn i polerad diabas. En bit 
uppe på kolonnen står texten 
”FAMILJEGRAFVÅRD” Denna 
står på ett högt fundament av 
samma material där inskriptionerna 
över de avlidna är inhuggna på två 
sidor. Föräldrarna på den ena och 
döttrarna på den andra. 
Kolonnen och fundamentet vilar 
på en sockel av granit  

LANDTBRUKAREN 
JÖNS NILSSON 

SÄRSLÖF 
* 19/11 1855  † 15/8 1915 

HUSTRUN 
INGRID NILSSON 

* 10/4 1865  † 4/10 1948 
 

DOTTERN SELMA MARIA 
* 2/5 1892  † 11/4 1909 

SV.PS. 457.V.11 
DOTTERN ANNA NATALIA 

* 31/1 1897  † 13/8 1912 
 

Gravplatsen är en av de större inom den 
södra delen. Den är grusbelagd och 
omges av en gjuten mur. På muren står 
ett lågt, svartmålat järnstaket av plattjärn 
och med smidda detaljer i stiliserade 
liljeformer.  

Gravplatsen är en av flera på kyrkogården 
som är påkostade och som har en koppling till 
ett välavkastande jordbruk. Samtidigt vittnar 
inskriptionen om en familjetragedi med två 
döttrar som båda förlorades i en tidig ålder. 
Enligt kyrkoarkivet avled båda av lungsot 
(TBC).  
Gravplatsen och gravvården har med sitt 
uttryck ett miljöskapande värde och grav-
vården med sin berättelse ett socialhistoriskt 
och lokalhistoriskt värde.  



 

Särslövs kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2020 | 41 

Södra delen 
Nr 131 

Gravvården är en av flera i Särslöv 
som är tillverkad av ljus granit och 
som har tydliga drag av både ju-
gend och klassicism. Stilen och 
materialet var populär under 1900-
talets början. På den relativt hög-
resta och breda livstenen är texten 
inhuggen på en polerad, rektangu-
lär textplatta. På det tredelade, 
avrundade krönet finns en skulpte-
rad korg med rosor och ovanför 
den ett kors. Livstenen står på en 
hög sockel av samma bergart.  

 
F.D. LANTBRUKAREN 

ANDERS HANSSON 
* I WALLBY 1858  

 † I SÄRSLÖV 1927 
 

HUSTRUN 
KERSTI HANSSON 

* I WALLBY 1859  
 † I SÄRSLÖV 1935 

 

Gravplatsen är grustäckt och omges av 
en angränsande mur i väster och i övrigt 
av liguster- och buxbomshäckar. På 
gravplatsen finns ytterligare en gravvård 
från slutet av 1900-talet. Framför båda 
gravvårdarna finns en gemensam plante-
ringsyta med flera röda rosor, ytan av-
gränsas av en låg stenram. 

Gravplatsen är en av många som represente-
rar en av byns lantbrukarfamiljer vilket ger 
den lokalhistoriska värden. Den beskrivna 
gravvården är av en stiltyp som präglas av ett 
klassiskt inspirerat formspråk från 1900-talets 
början med en skulpterad blomsterdekoration 
i jugendstil. Den har därför både arkitektur-
historiska och hantverksmässiga värden.  

Södra delen 
Nr 139 

Gravvården som är av polerad 
diabas består av en central, kvadra-
tisk sten där texten är grunt inhug-
gen på framsidan. Stenen har en 
profilerad sockel av diabas som i 
sin tur vilar på en sockel av ljus 
granit. På den centrala stenen står 
ett monumentalt kors, även det av 
polerad diabas.  

Framför gravvården ligger en senare 

gravhäll av polerad diabas.  

LANDTBRUKAREN 
HARRY OSCAR OLSSON 

* I WESUM D. 8.4 1881 
 † I SÄRSLÖV D. 31.7 1909 

 
HUSTRUN 

INGRID OLSSON 
* I ALBÄRTA D. 26.8 1880 
 † I SÄRSLÖV D. 9.4 1914 

 
PS.476 

Gravplatsen är en av kyrkogårdens mer 
påkostade. Den är grustäckt och omges 
av en stenram och pelare av ljus granit. 
De fyra pelarna på den främre långsidan 
pryds överst av inhuggna av malteser-
kors. Mellan pelarna sitter sektioner av 
järnstaket som överst har dekorativa 
bårder av bladslingor i jugendstil. På 
framsidan har det också funnits en grind. 
På ömse sidor om gravvården står form-
klippta buskar av idegran.  

Gravplatsen är med sitt dekorativa gravstaket 
och pelare av granit unik på kyrkogården. 
Tillsammans med den monumentala gravvår-
den har gravplatsen därför ett miljöskapande 
värde. Utformningen av gravstaketet tillför 
arkitekturhistoriska, hantverksmässiga 
och konstnärliga värden. 
 
Åtgärdsförslag: Gravstaketet har rostan-
grepp vilket behöver åtgärdas med rost-
skyddsbehandling och målning.  

Norra delen 
Nr 143 

Gravvården är hög, smal och av 
diabas. Sockeln och livstenens 
baksida och sidor är huggna för att 
se naturlig ut. På framsidan finns 
en blankpolerad texplatta där tex-
ten är inhuggen och förgylld. Det 
välvda krönet dekoreras av pole-
rade ytor i form av lönnkvistar och 
ett stort kors med förgyllda kontu-
rer.  
Framför gravvården ligger två 
gravkar bredvid varandra.  

LANDTBRUKAREN 
 

NILS JÖNSSON 
* I BRÖNNESLÖF 29/4 1833 

 † I SÄRSLÖV 12/4 1897 
 

HUSTRUN 
ANNA MARIA 

 
* I MALMÖ 26/11 1848 

 † I SÄRSLÖV 31/10 1934 
 

Gravplatsen ligger för sig själv utmed 
kyrkogårdens västra yttergräns och har 
ingen fysiskt markerad yttergräns. Strax 
bakom gravvården, på ömse sidor om 
den, står två enbuskar. I de båda gravkar 
som ligger framför den stående gravvår-
den är var sin lågvuxen enbuske plante-
rad. 

På den äldre gravkartan från 1948 (se sid 19) 
är ett drygt tjugotal gravkar inritade på olika 
gravplatser. Genom åren har de allra flesta 
tagits bort. De två som ligger på denna grav-
plats är två av de återstående och därför sär-
skilt värdefulla att bevara. De har både ett 
arkitektur- och kulturhistoriskt värde.  
Den stående gravvården representerar en 
form av nationalromantisk stil inspirerad av 
bautastenar och den enda i sitt slag på kyrko-
gården, även den har ett arkitekturhistoriskt 
värde.  
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Åtgärdsförslag: Ta bort enbuskarna ur grav-
karen så att dessa syns. Ersätt gärna med låg-
växande perenner som hosta eller lavendel. 
 

Norra delen 
Nr 152 

Stående, tunn kalkstensgravvård i 
klassisk skånsk stil. Den har ett 
välvt krön som på baksidan är 
dekorerad av det allseende ögat 
inom en liggande romb och på 
framsidan av en änglafigur. Texten 
är inristad med sirlig skrivstil över 
nästan hela fram- respektive baksi-
dan. Framsidans text (västra sidan) 
är påverkad av vittring och därför 
svårtydd. 

Text på baksidan: 
 

Trenne systrar i en graf 
Till hvilka gud 

har behag 
I werlden war de kort 
Ty den tog dem bort 

Ps no 493:4 

Gravvården står på en större familje-
gravplats med ytterligare sex gravvårdar 
av olika stil och ålder. Detta är den 
äldsta av dem.  
Gravplatsen är grusbelagd och omges av 
ligusterhäckar. Av planteringar finns 
flera rosor och ett par av vintergröna 
buskar på ömse sidor om en av gravvår-
darna.  
Gravvården är inte inritad på den äldre 
kyrkogårdskartan från 1948 och skulle 
därför kunna vara flyttad.  

Detta är en av kyrkogårdens äldsta gravvårdar. 
Tyvärr kan inte åldern fastställas på grund av 
att texten delvis är svårtydd. Den är en typisk 
skånsk kalkgravvård vilka var de vanligaste 
stengravvårdarna i Skåne under perioden 
1810-1860. Den har framförallt ett högt kul-
turhistoriskt värde och även ett ålders-
värde. Inskriptionen som berättar om två 
systrar som förlorades i ung ålder som så 
många barn i äldre tider ger den ett socialhi-
storiskt värde. 
 
Åtgärdsförslag: Stenen har vittringsskador 
och behöver ses över av stenkonservator. 
 

Norra delen 
Nr 154:1 

Stående, tunn kalkstensgravvård i 
gammal skånsk stil. På det välvda 
krönet är den på framsidan dekore-
rad av ett draperat tyg med häng-
ande tofsar och på baksidan av det 
allseende ögat inom en liggande 
romb.  

Text på framsidan (östra sidan): 
 

Minnesvård öfver 
Hemmans – Åboen 
Anders Svensson 

Född å no 4 Särslöf d 11 nov 1772 
Dog derst. D 7 Aug 1840 
Sörjd af maka och 6 Barn. 

Dess kära hustru 
Kjersti Nils Dotter 

Född i Särslöf f. 7 juni 1780 
Död den 3 dec 1860 

 

Gravvården står på en större familje-
gravplats med ytterligare fyra gravvårdar 
av olika stil och ålder. En av dessa är en 
gravhäll av kalksten som ligger precis 
bredvid den aktuella gravvården. Hällen 
har en mycket svårtydd inskription och 
kan därför inte åldersbestämmas men är 
sannolikt en av de två äldsta på kyrko-
gården. 
Gravplatsen är grusbelagd och omges av 
ligusterhäckar. Av planteringar finns ett 
par utbredda och lågväxande enbuskar 
och flera plantor av höstaster.  
 

Gravvården är en av kyrkogårdens äldsta. Den 
äldsta gravsättningen är från 1840 vilket ger 
den ett tydligt åldersvärde. Åldern överens-
stämmer med tiden då denna typ av skånsk 
kalkgravvård dominerade vilket var under 
perioden 1810-1860.  
Inskriptionen på stenen hänvisar till ett hem-
man i byn vilket ger den ett särskilt lokalhi-
storiskt värde. Som klassisk skånsk kalkgrav-
vård har den också ett högt kulturhistoriskt 
värde. 
 
Åtgärdsförslag: Gravvården är påverkad av 
vittring och en begynnande spricka och behö-
ver ses över av stenkonservator. 
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Norra delen  
Nr 154:2 

Gravvården är tredelad med en 
nedre sockel av granit och övriga 
två delar av polerad diabas. In-
skriptionen är inhuggen på den 
kvadratiska mellansockeln och är 
förgylld. Den övre stenen är en hög 
och avsmalnande obelisk. Överst 
pryds den av ett kors av marmor. 

 
NEMNDEMANNEN 
PER ANDERSSON 

* 30/5 1853  † 15/6 1892 
HUSTRUN 

ANNA ANDERSSON  
* 3/7 1852  † 24/12 1932 

 
ÄLSKAD I LIFVET 

SAKNAD I DÖDEN 
 

Samma gravplats som nr 154:1, se be-
skrivning ovan. 

Gravvårdar i form av obelisker var framförallt 
vanliga under årtiondena kring sekelskiftet 
18/1900. Att denna har ett övre kors av mar-
mor gör den betydligt ovanligare i sin stil. 
Gravvården har framförallt ett arkitekturhi-
storiskt värde. 

Norra delen 
Nr 155 

Gravvården är kyrkogårdens abso-
lut största. Den är cirka tre meter 
hög, 1,5 meter bred och 0,5 meter 
tjock. Vården är tillverkad i grov-
huggen röd granit i den typiska 
bautastensform som var populär 
kring det förra sekelskiftet. Text-
plattan är blankpolerad och oval 
med texten grunt inhuggen. Ovan-
för textplattan är ett större kors 
inhugget.  
 

 
KYRKOVÄRDEN 

OLA PERSSON 
SÄRSLÖF 

* 31/5 1840  † 5/3 1908 
 

HUSTRUN 
ELNA JÖNSSON 

* 17/12 1844  † 3/2 1918 
 

PS 482 V 6 
 

Gravplatsen är grusbelagd, har en 
mindre plantering av ormbunkar och 
omges av ligusterhäckar. 

Detta är en av nio gravvårdar där en manlig 
person representeras med en titel som har 
koppling till tjänster åt kyrkan. Det ger den ett 
lokalhistoriskt värde. Gravvården har en 
tidstypisk form från sekelskiftet 18/1900 och 
har därför ett arkitekturhistoriskt värde. 
Ensam i sitt slag och av imponerande storlek 
har gravvården också ett miljöskapande 
värde på kyrkogården.  
 

Norra delen 
Nr 166 

Denna gravvård som är unik i sin 
utformning är tillverkad av järn i 
form av ett svartmålat, smalt kors. 
Ytterst på korsarmarna finns tre-
dimensionella dekorationer av 
bladformer målade i silver. De 
återkommer överst på korset som 
också kröns av ett mindre kors. 
Textplattan är av marmor och är 
monterad på korsets mitt.  
 
 
 

 
SMEDEN 

J. SANDBERG 
* 28/3 1844 
 † 27/1 1919 
HUSTRUN 
CECILIA 

* 12/6 1840 
 † 17/7 1917 

 

Gravplatsen är grusbelagd och omges av 
ligusterhäckar. Utmed gravplatsens 
västra långsida är en långsmal plante-
ringsyta avgränsad av en låg buxboms-
häck. På båda kortsidorna finns plante-
ringar av låga, vintergröna buskar. Grav-
vården står här tillsammans med ytterli-
gare två yngre av polerad diabas. De är 
från nittonhundratalets andra hälft och 
på den ena har en person titeln smed-
mästare. 

Denna gravvård har en unik utformning. 
Marmorplattan är av en äldre typ och utform-
ning och är här kombinerad med en smi-
deskonstruktion av något modernare slag. 
Gravvården bedöms ha både ett hantverks-
mässigt och konstnärligt värde. Koppling-
en till ett hantverksyrke representerat av två 
generationer tillför ett lokalhistoriskt värde.  
 
Åtgärdsförslag: Begynnande rostangrepp 
finns som bör behandlas.  
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Norra delen 
Onumrerad 

Denna gravvård är av en tidstypisk 
utformning kring förra sekelskiftet. 
På den höga och smala livstenen är 
dekoren framställd i en kombinat-
ion av polerade och råhuggna ytor. 
Överst finns ett kors omgiven av 
eklöv och underst ett blankpolerat 
textfält med grunt inhuggen text.  
Enligt den äldre gravkartan från 
1948 ser det ut att ha legat ett plan-
teringskar framför stenen.  

 
MINNE ÅT 

JÖNS OHLSSONS 
HUSTRU 

KERSTI JÖRANSSON 
* I SÄRSLÖV 16/7 1857 
† I MALMÖ 11/6 1899 

Gravvården står utmed ytterkanten av 
kyrkogårdens nordvästra sida tillsam-
mans med fyra andra gravvårdar av un-
gefär samma ålder och stil. Enligt en 
gravkarta från 1948 kan de eventuellt stå 
inom en tidigare kollektiv, större grav-
plats (se karta och beskrivning på sidan 
19-20). 

Gravvården representerar en lite enklare ut-
formning och i en stil och material som var 
vanlig under tiden kring det förra sekelskiftet. 
Den har därför ett arkitekturhistoriskt 
värde. Som en av de få, äldre kvinnogravarna 
har den också ett socialhistoriskt värde.  



 

 

 

  

Södra delen, gravplats nr 107    Södra delen, gravplats nr 113 Södra delen, gravplats nr 109 
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Södra delen, gravplats nr 116 Södra delen, gravplats nr 127 Södra delen, gravplats nr 131 
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Södra kvarteret, gravplats nr 139 

Norra delen, gravplats nr 145, fram- och baksida. 
Södra delen, gravplats nr 139.  
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Norra delen, gravplats nr 154, vård nr 1 Norra delen gravplats nr 152 

Norra delen, gravplats nr 154, vård nr 2 
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Norra delen, gravplats nr 159  Norra delen, gravplats nr 166 Norra delen, onumrerad plats 
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Bilaga 2: Nya fakta om trädkrans och 

kyrkogårdsmur 

 

Vid arbetet med trädvårdsplanen, del 2 till 

denna vård- och underhållsplan, kom det via ett 

nyfunnet kolorerat vykort från Regionmuseets 

bildarkiv fram nya fakta som berör trädkran-

sens och kyrkogårdsmurens historik. Eftersom 

vård- och underhållsplanen då var färdigredige-

rad läggs informationen till i form av denna 

bilaga av layoutmässiga skäl.  

Vykortets ålder kan tidsmässigt ringas in till 

1900-talets första decennium. Detta tack vare 

att den gravvård som idag står på gravplats nr 

139 och som kröns av ett stort kors inte finns 

med på vykortet. Den tidigaste gravsättningen 

på platsen är enligt gravvården från år 1909. Att 

gravplatsens omgärdande gravstaket är i klas-

sisk jugendstil är ytterligare en ledtråd till att 

den är anlagd vid 1900-talets början.  

Det svartvita fotot här bredvid är från 

Riksantikvarieämbetets bildarkiv. På detta syns 

den nämnda gravvårdens kors. Fotograf  och 

årtal är tyvärr okänt men tiden för fotots till-

komst bör vara 1940-50-tal med avseende på 

trädens ålder. Det är med andra ord träden i 

dagens trädkrans man ser på bilden. Idag be-

räknas dessa vara ca 80-100 år gamla Vid tiden 

för fotot hade de toppkapats en första gång. 

Fotot på det äldre vykortet visar därmed den 

trädkrans som föregått dagens och som på den 

tiden bestod av friväxande träd.  

 

Intressant att notera är också att kyrko-

gårdsmuren på det gamla vykortet ser ut att ha 

friliggande stenar. Detta i jämförelse med da-

gens jämna och putsade utsida. Möjligtvis kan 

muren ha lagts om och/eller putsats i samband 

med avvecklingen av den gamla trädkransen 

och planteringen av de nya träden. I vilket fall 

har denna förändring av muren gjorts sedan 

1900-talets första hälft. 
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1. Mariakyrkan i Helsingborg – renovering av tak och fasader, Helsingborg, AM, Kerstin Börjesson, 2018–2019 
2. Gamla södra kasern, installation av trapphiss, Kristianstad, AM, Åsa Eriksson Green, 2016–2020 
3. Strövelstorps kyrka, Inre renovering och ombyggnad, Strövelstorps socken, AM, Åsa Eriksson Green, 2019–2020 
4. Skårby kyrkogård – renovering av trappa, Skårby socken, AM, Kerstin Börjesson, 2019  
5. Remmarlövs kyrkogård, Remmarlövs sn, VP, Karin Hernborg, 2019–2020 
6. Skarhults kyrka – lagning av mur, Skarhults socken, AM, Kerstin Börjesson, 2019–2020 
7. Eslövs kyrka – ny ljud- och projektoranläggning, Eslöv, AM, Kerstin Börjesson, 2019–2020 
8. Stehags kyrkogård och begravningsplats, Stehags sn, VP, Karin Hernborg, 2019–2020 
9. Klippans Bruk – holländeri till PM 2, Klippans socken, AF, Helene Stalin Åkesson, 2020 
10. Bolshögs kyrkogård – Murarbeten, Bolshögs sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
11. Västra Vemmerlövs nya kyrkogård, Västra Vemmerlövs sn, VP, Karin Hernborg 2019–2020 
12. Underhållsplan för Löderups kyrka - uppdatering 2020, Löderups sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica Nilsson, 2020 
13. Raus kyrka Helsingborg – ny vindslucka, Raus sn, AM, Maria Sträng, 2020 
14. Underhållsplan för Glemminge kyrka - uppdatering 2020, Glemminge sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica Nilsson, 2020 
15. Maglarps nya kyrkogård, Maglarps sn, VP; Karin Hernborg 2019–2020 
16. Fjelie kyrka- ut- och invändig renovering, konservering, Fjelie sn, AM, Petter Jansson 2015–2016 
17. Farstorps kyrka, installation av larm, Farstorp sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2019 
18. Korsvirkeshus vid Raus kyrka, Raus sn, FU, Maria Sträng & Kali Olsson, 2019 
19. Vallkärra kyrkogård – renovering av kyrkogårdsmur, Vallkärra sn, AM, Kerstin Börjesson, 2018–2020 
20. Underhållsplan för Hörups kyrka - uppdatering 2020, Hörups sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica Nilsson, 2020 
21. Norra Sandby kyrka – invändig renovering, Norra Sandby sn, AM, Åsa Eriksson Green 2019–2020 
22. Hörröd kyrka – takrenovering, Hörröd sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
23. Sofiero slott i Helsingborg, Helsingborgs stad, AF, Maria Sträng & Helene Stalin Åkesson, 2019–2020 
24. Glimåkra kyrka, värmesystem – installation, Glimåkra sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2019–2020 
25. Färlövs kyrka- förstärkningsarbeten i torn, Färlövs sn, AM, Petter Jansson 2019–2020 
26. Bara kyrka på utsidan, Byggnadsarkeologisk undersökning, Petter Jansson, 1997–1998 
27. Underhållsplan för Ingelstorps kyrka - uppdatering 2020, Ingelstorps sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica Nilsson, 2020 
28. Tvärskogs kapell – orgel, Finja sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2008 
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29. Tvärskogs kapell, Finja socken, VP, Linn Offerlind-Ljunggren & Åsa Eriksson Green, 2020 
30. Visseltofta kyrka – larminstallation, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
31. Osby kyrka – larminstallation, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
32. Villa Sagan – omputsning av fasad & renovering av veranda, AM, 2019–2020, Anna Rabow & Emelie Petersson, 2020 
33. Vitaby kyrkogård - Renovering av murar, trädkrans och anläggande av lapidarium, AM, Anna Rabow och Kerstin Börjesson, 2019-2020 
34. Bollerups kyrkogård – renovering av murar, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
35. Össjö kyrka, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
36. Andreas Lundbergagården - Kunskapsunderlag, Falsterbo sn, KU, Emelie Petersson och Helene Stalin Åkesson, 2020 
37. Kyrkogården i Gärds Köpinge – omläggning av östra muren, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
38. Fasadrenovering Köpinge kyrka – dokumentation av färg- och putslager, BAD, Kerstin Börjesson, 2020 
39. Torsebro krutbruk – utvändig renovering av kontorsflygeln, Färlöv sn, AM, Emelie Petersson, 2020 
40. Helsingborgs Rådhus – invändig belysning, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2020 
41. Västra Sallerups kyrkogård och begravningsplats, Västra Sallerups socken, VP, Karin Hernborg, 2020 
42. Jakob Hansens hus – fasadbelysning, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2020  
43. Krubbemölla – omläggning av kvarnränna, Vitaby sn, AM, Emelie Petersson, 2020 
44. Mariakyrkan i Vä, sydvästra fasaden – stenarbeten och konservering, AM, Kerstin Börjesson och Petter Jansson, 2014-2019 
45. Starby kyrka, elsanering, larm, vägg- och golvarbeten, Starby sn, AM, Petter Jansson 2015  
46. Brösarps kyrka – utvändig renovering, Brösarps sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren 2020 
47. Norra Åkarps kyrka – uppdatering av underhållsplan, Åsa Eriksson Green, 2020 
48. Vankiva kyrka – uppdatering av underhållsplan, Åsa Eriksson Green, 2020 
49. Tjörnedalagården – omläggning av två stin, Baskemölla sn, AM, Emelie Petersson, 2020 
50. Raus kyrka- invändig renoveringav kor och tvärskepp samt byte av brädgolv i bänkkvarter, Raus sn, AM, Petter Jansson, 2020 
51. Hässleholms gravkapell – installation av högtalaranläggning, Hässleholm sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
52. Torekovs kyrka - installation av värmepump samt nya radiatorer, Torekov sn, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
53. Bjuvs kyrka – ny ljudanläggning, Bjuvs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
54. Ausås kyrka, utvändig renovering, elsanering, värmestyrning och larm, Ausås sn, AM, Petter Jansson, 2015 
55. Särslövs kyrkogård och begravningsplats, Särslövs socken, VP, Karin Hernborg 2020 

 

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 


