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Inledning 

Vård- och underhållsplanen för Tottarps gamla och 

nya kyrkogård är utförd av Regionmuseet Kristian-

stad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av Upp-

åkra församling. Inventering genomfördes under 

sommaren och hösten 2019 med påföljande rapport-

skrivning under samma år. Inventering och rapport-

skrivning har utförts av antikvarie Karin Hernborg.  

Båda kyrkogårdarna skyddas enligt Kulturmiljölagens 

4:e kapitel som kyrkogård invigd före 1940. Vård- och 

underhållsplanen har utformats i enlighet med Kul-

turmiljölagen och de föreskrifter som finns för 4:e ka-

pitlet: Till grund för planen ligger också råd och rikt-

linjer om vård- och underhållsplaner från Lunds stift 

och Länsstyrelsen Skåne. 

 

Bakgrund 

Under 2012 kom nya föreskrifter till Kulturmiljöla-

gens 4 kapitel. Genom föreskrifternas 11:e paragraf  

finns ett lagstadgat krav på att vård och underhållspla-

ner ska finnas för de kyrkobyggnader, kyrkotomter 

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 under-

hållsplanerna ska utformas: 

• Planen ska redovisa hur respektive objekt ska vår-

das och underhållas så att det kulturhistoriska 

värdet inte minskar och att utseende och karaktär 

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 syf-

tet med vård- och underhållsplanen att lyfta fram och 

tydliggöra kyrkogårdens kulturhistoriska värden. Den 

ska sedan ligga till grund för planering och skötsel. 

Målsättningen med arbetet är att kyrkogårdens vär-

den ska bevaras. Genom vård- och underhållsplanen 

ska: 

• Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så att 

de kulturhistoriska värdena säkerställs och ut-

vecklas. 

• Tillståndshanteringen för både kyrkogårdsför-

valtningen och länsstyrelsen underlättas. 

• Förvaltningen få en vägledning i det konkreta 

vårdarbetet med riktlinjer och prioriteringar. 

• De kulturhistoriska värdena för kyrkogårdsbesö-

kare och allmänheten tydliggöras. 

 

 
 Fastighetsuppgifter 

 

Objekt  Tottarps kyrkogård 

Fastighetsbeteckning Gamla kyrkogården :Tottarp 4:5, 4:6, 6:1 och 11:1 

Nya kyrkogården: Tottarp 9:2 

Socken  Tottarps socken 

Kommun  Staffanstorps kommun 

Fastighetsförvaltare Uppåkra församling 

Areal Gamla kyrkogården: ca 3300 m², nya kyrkogården: ca 3100 

m². 

Tottarps kyrkogård består av en äldre och en yngre del som ligger avskilt från varandra 

norr och söder om Tottarpsvägen. Den gamla kyrkogården har totalt 136 gravplatser 

varav 48 är tillgängliga och den nya har totalt 110 gravplatser varav 39 är tillgängliga.  

 

Staffanstorps kommun markerad i gult och Tottarps 

socken i grönt. 
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Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskapsdel 
där de båda kyrkogårdarnas historia och deras nuva-
rande uppbyggnad beskrivs. Historiken som till viss 
del också berör kyrkan och omgivningarna grundar 
sig på arkiv- och litteraturstudier samt annan tillgäng-
lig litteratur, kartor och ritningsmaterial. Nulägesbe-
skrivningen utgår från inventering på plats av byggna-
der, gångsystem, gravkvarter, gravplatser och gravvår-
dar samt växt- och djurliv. Beskrivningen av historik 
och de fysiska anläggningarna utgör underlag till en 
beskrivning av kyrkogårdarnas kulturhistoriska vär-
den. Utifrån kunskapsdelen med historik, nulägesbe-
skrivning och värdebeskrivningen har vårdkrav  

 
utifrån de kulturhistoriska värdena formulerats. Vård- 
och underhållsplanen redogör också för aktuella åt-
gärdsbehov och föreslår även åtgärder för att utveckla 
och förstärka naturvärden. 

Andra dokument 

Till vård- och underhållsplanen hör en trädvårdsplan. 

I den beskrivs de båda kyrkogårdarnas träd, deras sta-

tus och förslag på skötsel och åtgärder. Trädvårdspla-

nen för Tottarps gamla och nya kyrkogård är framta-

gen 2019 av Karin Hernborg, Regionmuseet Kristi-

anstad i samarbete med arborister från SveArb AB.  
  

Foto från öster över Tottarps by med kyrkan omgiven av den gamla kyrkogården. Det gamla bårhuset och delar av den nya kyrkogården ses söder om kyrkan, på andra sidan Tottarps-

vägen. Fotograf Pär-Martin Holmberg, HioPhoto. Bildrättigheter: Lunds stift. 
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Lagskydd för kultur- och naturmiljö 

 

KULTURMILJÖLAG(1988:950)  

Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagen 4 

kap (11-14§§) som kyrkligt kulturminne. Kyrko-

byggnader, kyrkotomter och begravningsplatser 

tillkomna före 1940 får inte på något väsentligt 

sätt ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. Detta 

gäller även vissa yngre kyrkobyggnader och be-

gravningsplatser utvalda av Riksantikvarieämbe-

tet. 

 

För att få genomföra väsentliga förändringar som 

kan påverka det kulturhistoriska värdet behövs 

tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd krävs t.ex. för 

utvidgning, uppförande eller ändring av byggna-

der, murar, portaler eller andra fasta anordningar 

samt större förändring av plantering, trädbestånd 

och beläggning av gångar. Till fast anordning hör 

murar, portaler, fasta hägnader, staket, häckar, 

träd, dammar samt enskilda gravplatser av kultur-

historiskt värde som tillfallit upplåtaren. Enskilda 

gravanordningar såsom gravvårdar, staket eller 

stenramar utgör en del av kyrkogårdens helhet 

och karaktär. Länsstyrelsen ger besked om vad 

som behöver tillståndsprövas. 

 

I Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister lig-

ger den gamla kyrkogården inom ett fornläm-

ningsområde benämnt Tottarp 21:1 och skyddas 

enligt Kulturmiljölagens 2 kap. Området omfattar 

Tottarps gamla bytomt, se karta sida 9. Inom den 

äldre bytomten är alla ingrepp i marken, utöver 

den normala gravgrävningen, tillståndspliktiga 

eftersom de kan beröra dolda fornlämningar i 

marken. Eventuella fynd av fornlämningar måste 

rapporteras till länsstyrelsen som också kan 

lämna mer information om gällande regelverk. 

 

PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader 

skyddas även i PBL. En byggnad som är särskilt 

värdefull ur kulturhistorisk synpunkt får inte för-

vanskas och ska underhållas så att de särskilda 

värdena bevaras. Ändring och flyttning av en kul-

turhistoriskt värdefull byggnad ska utföras var-

samt med hänsyn till dessa värden och byggna-

dens karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges till 

byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras på 

grund av byggnadens eller bebyggelsens kultur-

historiska värde. Planläggning och bygglov hand-

läggs av kommunen och ska ske med hänsyn till 

byggnadens kulturhistoriska värden. De kulturhi-

storiska värdena ska säkerställas genom skydd i 

detaljplan eller områdesbestämmelse.  I detalj-

plan eller områdesbestämmelse kan byggnader 

skyddas mot rivning samt mot förvanskning så 

att dess karaktärsdrag bevaras. Byggnader men 

även träd och andra landskapselement kan vara 

skyddade i plan.  

 

MILJÖBALKEN (1998:808) 

Riksintressen regleras genom Miljöbalken. Riksin-

tresse finns för att skydda och värna om att Sveriges 

mark, vatten och fysiska miljö används på ett långsiktigt 

och hållbart sätt. Områden som är utsedda som riks-

intresse för kulturmiljövården ska skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. 

En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, kan behö-

vas för att klargöra hur planerade åtgärder påver-

kar kulturmiljön.  

 

Alléer på kyrkogårdar, det vill säga trädrader om 

minst fem lövträd, omfattas i de flesta fall av bio-

topskyddsbestämmelserna i miljöbalkens 7 kap 

(11§). Bestämmelserna gäller alléer utmed vägar, 

tidigare vägar och även alléer som finns i ett öv-

rigt öppet landskap. Bestämmelserna gäller också 

stenmurar som angränsar till jordbruksmark. I Be-

skrivning och vägledning om biotopen allé i bi-

laga 1 till förordningen (1998:1252) om områ-

desskydd enligt miljöbalken sägs att även en 

gångväg i vissa fall kan betraktas som väg. 

 

På många kyrkogårdar finns det gamla, grova och 

ihåliga träd. Om man planerar åtgärder som på-

verkar 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 det finns fridlysta arter på kyrkogården 

gäller Artskyddsförordningen (2007: 845) Förord-

ningen omfattar dels de arter som skyddas 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 fåg-

lar, groddjur och kräldjur är fridlysta i Sverige. 
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 Utsnitt av kartan från storskiftet av inägorna till Tottarps by år 1769. Källa: Lantmäteriet, Historiska kartor 

 
  

 

Kulturhistorisk bakgrund 
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Kulturmiljö och fornlämningar 

Tottarp ligger i den uppodlade slättbygden söder om 

Lund, 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. Från stenåldern har man hittat både 

boplatser och flera lösfynd av flintredskap och flint-

avslag vilket är rester från redskapstillverkning. Här 

finns också ett antal gravanläggningar från både 

brons- och järnålder. En kilometer norr om Tottarp 

ligger byn Uppåkra med Skandinaviens största och 

mest fyndrika bosättning från järnåldern. På samma 

plats har man också hittat lämningar från både brons- 

och stenålder. 

Ortnamnet Tottarp finns omnämnt i danska skrif-

ter redan 1269, då som Thothatorp. Ändelsen torp har 

betydelsen nybygge och Thotha är troligen en dansk 

form av mansnamnet Totte. Byn ligger centralt i Tot-

tarps socken som liksom kyrkan har ett medeltida ur-

sprung. I socknen ligger också byarna Kabbarp, 

Djurslöv och Tirup. I samband med en ledningsgräv-

ning i byvägen strax utanför kyrkan år 1994 påträffa-

des en medeltida gravplats som daterades till tiden 

1300-1500. Under gravarna fanns också spår av en ti-

digare bosättning (odaterad) i form av stolphål.  

I Länsstyrelsens kulturmiljöprogram är Tottarps 

by med de närmsta omgivningarna utpekad som en 

värdefull kulturmiljö med följande motivering:  

”Tottarp illustrerar en bymiljö som till sin struktur föga påver-

kats av skiftets gårdsutflyttning. De äldre byggnaderna, deras 

placering i bykärnan och de öppna markerna kring byn är av 

betydelse för miljön. Genom sina trappstegsgavlar framstår kyr-

kan som typiskt skånsk och utgör en karakteristisk accent i 

det omgivande landskapet.”  

Tottarps gamla bytomt är också registrerad i 

Riksantikvarieämbetets fornminnesregister med en 

avgränsning som motsvarar den på kartan över en-

skiftet 1803 (se sida 10). Strax innanför sockengrän-

sen en kilometer söderut, ligger den norra gränsen för 

ett större riksintresseområde för kulturmiljön, M116-

Görslöv-Bara-Torup-Hyby. Området är avsatt med moti-

veringen: ”Kuperat odlingslandskap med förhistorisk bruk-

nings- och bosättningskontinuitet i övergångsbygden mellan slät-

ten och Romeleåsen kring Sege å, som väl speglar framväxten 

av det skånska jordbrukslandskapet som präglats av stor-

godsens förvaltning.” 

 Den äldsta kartan över Tottarps by i Lantmäteri-

ets karttjänst historiska kartor är från storskiftet av 

byns inägomarker år 1769 (se utsnitt av kartan på fö-

regående sida). Kartan visar bytomten benämnd 

”Tottarps bys gatu-wall”. På tomtens södra del är kyr-

kan och kyrkogården inritad. I byn fanns vid denna 

De blåmarkerade ytorna i kartbilden markerar kulturhistoriska lämningar och områden med möjliga fornlämningar. 

De röda ytorna är kända fornlämningar. Källa: Fornsök, Riksantikvarieämbetet. 
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tid fem gårdar. Fyra av dem var enligt skifteshandling-

arna rusthåll vilket var gårdar som i utbyte mot skat-

tefrihet höll det Skånska kavalleriregementet med 

häst, ryttare och rustning. Söder om kyrkan och går-

darna gick vägen förbi byn med samma sträckning 

som Tottarpsvägen har idag. Bytomten omgavs av 

byns tre vångar, den östra, västra och norra vången. 

På dem låg byns åkrar och ängar fördelade i skiften till 

de olika gårdarna. På den senare kartan från enskiftet 

av byn år 1803 ser man också ett mindre vägsystem 

på bytomten som ledde samman mot en väg norrut 

från byn. Norr om kyrkogården finns en liten sträcka 

av dessa gamla vägar kvar i form av en bred klippt stig 

direkt utanför kyrkogårdens norra grind. I 

förlängningen av bytomten utmed vägen mot norr låg 

byns vattenhål -”vanningen”. Vattenhålet är inritat på 

häradskartan med en liten blå yta nordost om kyrkan. 

Vattenhålet finns fortfarande kvar och ligger bara ett 

stenkast från kyrkogårdens nordöstra hörn. På hä-

radskartan syns också gård nummer 6 norr om byn. 

Detta var den enda av gårdarna som flyttades ut från 

byn vid enskiftet 1803. Längst i väster, både på 1769 

års karta och på häradskartan är ”Tyska krogen” inri-

tad. Detta var gamla tiders vägkrog som låg utmed 

den gamla landsvägen med ett namn och en plats som 

lever kvar än idag.  

Del av den gamla byvägen direkt norr om kyrkogården. 

Häradsekonomiska kartan producerad under åren 1910 till 1915. Karta från enskiftet av Tottarps by år 1803. På kartbilden ser man vägsystemet 

inne på bytomten med anslutningar till vägen norrut från byn.  
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Kyrkans historia  

Under 1100-talet byggdes Tottarps medeltida sten-

kyrka i romansk stil med långhus, kor och en halvrund 

absid. Precis som många andra Skånska medeltidskyr-

kor uppfördes den på ett höjdläge i landskapet. Kyr-

kans torn uppfördes i början av 1300-talet och är se-

dan dess påbyggt och ombyggt i flera omgångar. År 

1846 dokumenterades kyrkan i sin dåvarande form av 

kyrkoarkitekt C G Brunius inför den stora ombygg-

nad som strax därefter genomfördes under Brunius 

ledning. På Brunius ritning framgår den medeltida 

kyrkans grundstruktur med långhus, kor och med ab-

siden längst i öster. Senare påbyggnader var vid denna 

tid tornet i väster, vapenhuset i söder och en sakristia 

norr om koret. Vid ombyggnaden 1849-51 revs allt 

utom tornet och det gamla långhuset. Kyrkan fick 

istället två korsarmar åt norr och söder samt ett nytt 

kor i öster, alla med utvändiga trappgavlar. Ingången 

till kyrkan flyttades från den södra ingången via va-

penhuset till en ny dörröppning i tornet. Sedan den 

stora ombyggnationen har kyrkan genomgått flera re-

noveringar och omgestaltningar. Den mest omfat-

tande var 1891 då koret från Brunius tid ersattes med 

ett större.  

Kyrkogårdens historik 

Gamla kyrkogården 

Den tidigaste kartan över Tottarps by är från storskif-

tet 1769 (se sidan 8). På kartan ser man kyrkan centralt 

i den södra delen av byn på en muromgärdad kvadra-

tisk kyrkogård. Kyrkogården har utökats norrut i två 

etapper. Inför den första utbyggnaden köptes två 

markområden in år 1867. Den största delen var Ryt-

tarelyckan som hört till Ryttarehuset vilket fortfa-

rande ligger kvar vid kyrkogården (se sidan 14). År 

1889 köptes tomten till klockarestället in inför nästa 

utvidgning. Den del av tomten som blev kyrkogård 

avgränsades i norr med en låg stödmur av fältsten och 

ovanpå den en häck.  

Planritning av Tottarps kyrka, C G Brunius 1846. Bildkälla: 

ATA Stockholm via Ingemar Ingers, Tottarps kyrka 1973. 

 

C G Brunius ritning från 1846 med förslag för ombyggnad av Tottarps kyrka, godkänd med underskrift på ritningen av 

både Kung Oscar 1 och Överintendentsämbetet (senare Byggnadsstyrelsen). 
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Kyrkogårdsmurens historik har beskrivits utförligt 

av Ingemar Ingers i hans skrift om kyrkan i Tottarp. I 

kronologin som här presenteras i en förkortad vers-

ion hänvisas till flera citat från äldre beskrivningar och 

besiktningsprotokoll (kursiv text):  

 

1662: ”Muhren är uppmuret af  grååsten, däckt medh Steen 

(taktegel) samt 3 låger (luckor) och ehn Portt.”. 

1822:”Kyrkogårdsmuren uppförd af  murbruk och täckt med 

taktegel är fördelad på socknens hemmantal och i gott skick”. 

1837: ”..blef  Kyrkans av Kalkbruk bestående gamla ringmur 

reparerad på flera ställen och öfwer allt rappad och hwitmenad 

samt nya kyrkogårdsportar och luckor förfärdigade”. 

1849: Den norra muren revs för att användas som 

grundläggning vid ombyggnaden av kyrkan.  

1852: Ingången som legat på västra sidan flyttas till 

den södra muren. 

1887: Den västra och östra muren revs för att använ-

das som grundläggning vid bygget av byskolan. 

1889: Södra muren revs och ersattes med ett gjut-

järnsstaket på en stensockel. 

1946: En ny mur byggdes på västra sidan i stil med 

den gamla och enligt ritning av arkitekt Eiler Graebe.  

 

Enligt en räkenskapsbok från 1662 fanns det en 

gammal kyrkolada på kyrkogården, tidigare avsedd 

för förvaring av den tiondesäd som skulle tillfalla kyr-

kan: ”Hafver tillforne Warit Kyrkie Lade, Men er nu gandske 

förfallen”. Återstoden av den förfallna ladan användes 

enligt ett granskningsprotokoll från 1682 för att repa-

rera kyrkogårdsmuren. I anslutning till kyrkan har det 

också funnits ett klockhus i trä. Enligt tradition ska 

det ha stått väster om kyrkan, utanför muren. De ti-

digaste skriftliga källorna om klockhuset är från rä-

kenskapsboken 1662: ”Klockehuuset är uppbyygdt aff  

Treeverck medh 2 Klocker”. År 1741 flyttades klockorna 

till tornet där det nu bland annat finns en klocka från 

1618 som tidigare hängt i klockhuset. År 1858 bygg-

des ett förråd med plats för likvagn i det sydöstra hör-

net av kyrkogården. Det stod delvis i vägområdet och 

revs 1939 då det ersattes med ett bår- och förrådshus 

på andra sidan vägen vid den nya kyrkogården.  

Hela kyrkogården var fram till 1800-talets mitt 

gräsbevuxen med rättigheter för klockaren att skörda 

gräset till hö. På 1860-talet strukturerades kyrkogår-

den om enligt den tidens trend. Gräset ersattes av 

grusade gångar och kring gravplatserna som 

planterades häckar av liguster. Ligusterhäckarna bytt-

tes under 1940-talet ut till lägre häckar av buxbom. 

Äldre foton visar att det genom åren har vuxit träd på 

olika delar av kyrkogården. Utanför den södra muren 

har det tidigare stått en trädrad som avverkades vid 

slutet av 1900-talet. Ovanstående foto från 1888 visar 

ett större träd direkt söder om kyrkan och på nästa 

sida visar fotot uppe till vänster en rad av mindre träd 

utanför kyrkans norra långsida. 

Foto från 1888 som visar den gamla södra kyrkogårdsmuren som revs året därpå. 
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Foto från kyrkans norra sida. På kyrkogården ses höga ligusterhäckar runt 

gravplatserna. Okänt år, källa Kulturmiljöbild. 
År 1940, sannolikt är detta foto taget senare än det till vänster med tanke på antalet 

gravvårdar och mängden vegetation Foto Bertil Barthelson, källa Kulturmiljöbild. 

År 2019, kyrkogården sedd från ungefär samma vinkel som på bilderna ovan.  Vinterbild från okänt år men efter 1946 då västra muren byggdes. Framför södra mu-

ren växer en trädrad vilken också ses på en flygbild från 1975 (sid 14). Källa: Carlotta. 
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Äldre gravplatser –”Lijstá” 

Ingemar Ingers beskriver i sin skrift om Tottarps 

kyrka att varje hemmansnummer förr hade sitt eget 

gravställe kallat ”Lijstá”. Detta kan man fortfarande 

se spår av på de äldre delarna av kyrkogården. Om ett 

hemman såldes övergick gravplatsen till de nya 

ägarna. Spår av denna tradition är bevarad på en grav-

plats i kyrkogårdens sydvästra hörn där två äldre grav-

vårdar fortfarande står kvar efter de tidigare ägarna till 

ett hemman i Kabbarp. Se beskrivning och foto på 

gravplatsen i bilaga 1. 

Ryttare och Ringarehusen 

Direkt intill kyrkogårdens nordvästra del ligger två 

äldre hus nära intill varandra, Ryttarehuset i väster och 

Ringarehuset i öster. Mellan husen och kyrkogården 

finns en klippt gräsyta som på ömse sidor omges av 

idegranshäckar. Utmed gränsen till kyrkogården växer 

en låg buxbomshäck. Ryttarehuset byggdes 1791 av 

de fyra rusthållarna i byn. Ringarehuset som är av 

okänd ålder har under 1800-talet bebotts av kyrkvakt-

mästare, kallad ringare på lokal dialekt. Båda fastighet-

erna testamenterades till kyrkan år 1951 av den sen-

aste ägaren. Inne i husen har tiden stått stilla sedan 

slutet av 1800-talet. Området sköts av kyrkogårdsför-

valtningen. 

Nya kyrkogården 

Under åren 1913 till 1914 anlades en ny del av kyrko-

gården söder om kyrkan, på andra sidan Tottarpsvä-

gen. Mark för ändamålet hade köpts in från en av 

byns gårdar. Uppdraget att rita den nya kyrkogården 

fick länsträdgårdsmästare Bengt Kjellsson. Kyrkogår-

den stod klar och invigdes den 2 augusti 1914 av då-

varande kyrkoherde Oskar Lewan.  

Runt den nya kyrkogården har det funnits en kom-

plett trädkrans av björkar vilket man kan se på äldre 

flygbilder., idag återstår sju träd varav fem står utmed 

den östra långsidan.  

 

På denna flygbild från 1975 syns en komplett trädkrans 

runt den nya kyrkogården liksom en trädrad utmed den 

gamla kyrkogårdens södra sida. Källa: Lantmäteriet. 

Ryttarehuset till vänster och Ringarehuset till höger med gräsytan framför ägs av kyrkan och ligger direkt utanför den 

nordvästra delen av kyrkogården. Fastigheterna avgränsas mot kyrkogården av en låg buxbomshäck i söder och en 

formklippt häck av idegran i öster. 
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 Nya kyrkogården, fotot taget från söder.  

 
  

 

Beskrivning av kyrkogårdarna 
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Tottarps gamla kyrkogård Tottarps nya kyrkogård, gravkartor från Uppåkra församling (redigerade). 
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Omgivningar 

Tottarps gamla och nya kyrkogård ligger mitt i byn, 

på en låg höjdsträckning i det öppna slättlandskapet 

mellan Staffanstorp och Åkarp. Fyra av byns fem går-

dar ligger kvar i sina ursprungliga lägen på ömse sidor 

om kyrkan. I byns västra utkant ligger Tottarps skola, 

byggd 1877. Väster om skolan finns en senare villa-

bebyggelse som binder samman den gamla byn med 

bebyggelsen kring vägskälet vid Malmövägen. Tot-

tarpsvägen utmed byns södra sida har samma sträck-

ning som på de gamla skifteskartorna. Landskapet 

runt byn domineras av en öppen och flack  

 

fullåkersbygd med spridd gårdsbebyggelse. Slättland-

skapets sparsamma träd- och buskvegetation är kon-

centrerad till bebyggelse, i alléer, utmed vattendrag 

och åkerkanter.  

Kyrkogårdens yttre avgränsningar  

Gamla kyrkogården  

Kyrkogårdens södra sida utmed Tottarpsvägen av-

gränsas av en stenmur som också har en funktion som 

stödmur. På muren sitter ett meterhögt staket av gjut-

järn i nygotisk stil. Öster om grinden är det övervuxet  

 

av vildvin. Utmed en större del av sträckan är staketet 

monterat på ett fundament av finhuggna stenblock. 

Muren som fundamentet ligger på är fogad och byggd 

av fältsten. På de sista tio meterna i öster är muren 

istället uppbyggd av natursten med en putsad yta. På 

denna del är staketet monterat direkt i muren. Kyrko-

gårdens västra långsida avgränsas av en 60 meter lång 

och ca 1,5 m hög putsad tegelmur. Muren har en av-

täckning av två rader enkupigt, gult taktegel som lig-

ger med fall in mot kyrkogården. Gränsen mellan kyr-

kogården och tomten vid Ryttare- och Ringarehusen 

 Tottarps by från söder. Foto: Pär-Martin Hedberg Hio Photo, bildrättigheter: Lunds stift. 
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markeras enbart av en låg buxbomshäck mellan en av 

kyrkogårdens grusgångar och gräsmattan framför hu-

sen. Mellan samma gräsmatta och den nordöstra de-

len av kyrkogården växer en ca 130 cm hög, form-

klippt idegranshäck. I den norra yttergränsen finns 

istället en lika hög oxelhäck som fortsätter utmed den 

östra sidan där den efter ett tjugotal meter har skug-

gats ut. Längst i väster är oxelhäcken inväxt med må-

bär och snöbär. Direkt utanför häcken står ett nätsta-

ket monterat på smala betongstolpar, det fortsätter 

utmed hela den östra sidan fram till kyrkogårdens syd-

östra hörn där entrésidans järnstaket och mur tar vid. 

I norr och utmed hela den östra sidan finns också en 

kallmurad stödmur av fältsten.  

Nya kyrkogården 

Den nya kyrkogårdens yttersidor avgränsas av en 

klippt häck av avenbok med spridda inslag av själv-

föryngrad alm och fläder. Häcken är cirka 130 cm 

hög, välväxt och tät. Utmed den västra långsidan är 

häcken förlängd och fortsätter bakom ekonomibygg-

naden, utmed parkeringen och avslutas framme vid 

Tottarpsvägen. Utmed den norra kortsidan består 

häcken istället för avenbok av en blandning av ligus-

ter, måbär, fläder, alm och lite idegran. 

  

Gamla kyrkogårdens nordöstra del med en idegranshäck i 

gränsen mot Ringarehuset och en oxelhäck i norr. 

Stödmur och gjutjärnsstaket utmed gamla kyrkogårdens 

södra sida.  

Muren utmed den gamla kyrkogårdens västra sida. 

Häcken av avenbok runt den nya kyrkogården, här utmed 

den västra långsidan.  
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Grindar och ingångar 

Gamla kyrkogården 

Huvudingången till den gamla kyrkogården ligger ut-

med Tottarpsvägen i söder. Den 1,5 meter höga dub-

belgrinden i entrén är i gjutjärn och i samma nygotiska 

stil som det anslutande staketet. Grindbladen hänger 

på var sin sexkantig stolpe av gjutjärn som avslutas 

uppåt i form av ett spetsigt torn med spira. I kyrko-

gårdens nordöstra del finns en betydligt enklare men 

lika hög dubbelgrind av svartmålade plattjärn med de-

korativa slingformer i ovanstycket. Grindstolparna är 

i järn, fyrkantiga och med ett fyrsidigt, vinklat krön. 

Grinden vetter ut mot en rest av den gamla byvägen 

som är kvar i form av en bred gräsbeklädd och klippt 

stig som ansluter österut till en brukningsväg norrut 

från byn.  

Nya kyrkogården 

Till den nya kyrkogården anländer man genom en 

dubbelgrind i smidesjärn. Grindens spjälor avslutas 

uppåt av pilformer och dekoreras i överkanten en 

bård av hjulkors. Grindstolparna som är fyrkantiga 

och i gjutjärn är profilerade och avslutas av en kula på 

ett takformat krön. 

Gångar och strukturer 

Gamla kyrkogården 

Den gamla kyrkogården har en lång historia och har 

byggts ut i flera omgångar. Planlösningen är till viss 

del präglad därefter. Det finns ingen geometrisk kvar-

tersindelning utan ett tiotal delområden med allt från 

två till ett tjugotal gravplatser per del. Allt binds dock 

samman av ett ordnat gångsystem. Från entrén ge-

nom dubbelgrinden till den gamla kyrkogården leder 

Grinden i den nordöstra delen av den gamla kyrkogården. Entrégrinden till den nya kyrkogården. 

Entrén till den gamla kyrkogården med en dubbelgrind av gjutjärn i nygotisk stil.  
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en bred gång rakt fram förbi ingången i tornet och 

vidare fram till den norra gränsen. Öster om kyrkan 

finns en något smalare gång som också går hela vägen 

från norr till söder. Mellan dessa två huvudgångar 

finns ett system av fem gångar i östvästlig riktning i 

rad efter varandra, från den södra muren till tomten 

vid Ringare- och Ryttarehusen i norr. Runt kyrkan 

finns också en grusläggning som smälter samman 

med gångsystemet. Hela gångsystemet är belagt med 

samma typ av ljusgrå singel av kvartsit. Grusytorna 

närmast kyrkan är belagda med en något grövre grå 

singel som även har inslag av svart diabas.  

Nya kyrkogården 

Den nya kyrkogården har en geometrisk struktur med 

sex lika stora, rektangulära kvarter. Utmed kyrkogår-

dens norra gräns ligger ytterligare två delområden 

med gravplatser. Gångsystemet är geometriskt utlagt 

utifrån huvudgången söderut från grinden. Fyra 

gångar i nord-sydlig riktning binds samman av tre i 

öst-västlig. I de tre kvarter med mindre gravplatser i 

dubbla led finns också smala gångar i kvarterens mitt 

för åtkomstens skull. Alla gångar är belagda med 

samma ljusgrå singel som på den gamla kyrkogården. 

Belysning 

Gamla kyrkogården 

I närheten av kyrkans huvudingång i tornet står en 

modern lykta i form av en genomskinlig glasglob på 

en svartmålad järnstolpe. Utöver denna och en gat-

lykta framför kyrkan vid Tottarpsvägen finns ingen 

ytterligare belysning på kyrkogården  

Nya kyrkogården 

Den nya kyrkogården saknar belysning. 

Servicestationer, skyltar och bänkar 

Gamla kyrkogården 

I hörnet mellan kyrkans norra korsarm och koret 

finns kyrkogårdens servicestation. Här finns vatten, 

kannor, vaser, korgar, diverse redskap och två tunnor 

för komposterbart och brännbart avfall. Vid huvud-

ingången står ett skyltställ utanför grinden med in-

formation om aktuella aktiviteter i församlingen. I det 

västra hörnet mellan långhuset och den norra korsar-

men står en vilobänk med ryggstöd  

Nya kyrkogården 

Vattenkran, kannor och vaser finns på ekonomibygg-

nadens bakre långsida. Redskap och korgar kan man 

hämta i ett mindre förråd strax bredvid. Vid husets 

kortsida mot kyrkogården står en container för 

Servicestationen på den gamla kyrkogården. 

Servicestation för nya kyrkogården ute och inne på baksi-

dan av ekonomibyggnaden.  

Skyltställ vid huvudentrén till den gamla kyrkogården. 
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organiskt avfall och en soptunna för plast och papper. 

På vardera långsidan på den nya kyrkogården står var 

sin sittbänk med ryggstöd.  

Parkeringsplatser 

Framför den gamla kyrkogårdens södra mur finns en 

smal grusad yta med plats för några få bilar i rad. 

Grusplanen vid nya kyrkogården har plats för minst 

ett tiotal bilar. 

Byggnader 

Vid den nya kyrkogården ligger det kombinerade bår- 

och materialhus som byggdes 1939. Byggnaden är vit-

putsat och har ett sadeltak av rött tegel. Bårhuset som 

inte längre i bruk ligger vänt mot kyrkan och marke-

ras av ett kors ovanför porten. Idag fungerar hela hu-

set som ekonomibyggnad. I byggnadens södra del 

finns också en uppvärmd, allmän toalett.  

Träd  

Gamla kyrkogården 

I kyrkogårdens sydvästra hörn står en äldre hästkas-

tanj och i närheten av den en yngre tvåstammig jär-

nek. I det motsvarande hörnet i nordväst växer två 

äldre hästkastanjer tätt bredvid varandra. På gräsytan 

utanför Ringarehuset står en äldre björk, ett äppelträd 

och ett litet träd av rosenhagtorn. Några av tuja- och 

ädelcypresserna på kyrkogården har vuxit sig så stora 

att de nästan har antagit trädstorlek. På fyra gravplat-

ser finns sammanlagt fem små sorgeträd. De är så 

små att de egentligen inte kan räknas som träd men  

 

bör ändå nämnas. Två är små hängbjörkar, två är sibi-

risk ärtbuske, och ett är en gulbrokig benved.  

Nya kyrkogården 

Av den kompletta trädkrans av björkar som tidigare 

har omgivit hela den nya kyrkogården (se flygfoto på 

sid 14) finns idag sju träd kvar. Fem av björkarna 

växer på den östra långsidan och två på den västra. 

Ekonomibyggnaden vid den nya kyrkogården 

Den norra delen av gamla kyrkogården med buxbomshäckar och plantering av städsegröna buskar på flera gravplatser.  
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Häckar, buskar och planteringar  

Gamla kyrkogården 

På ett par gravplatser finns rygghäckar av idegran och 

på ytterligare en växer en knähög omgärdningshäck 

av storbladig buxbom. För övrigt är det alla de om-

gärdningshäckar av buxbom som inramar de flesta av 

gravplatserna som dominerar intrycket. I den västra 

kanten av kyrkogårdens nordöstra del växer en form-

klippt idegranshäck. I den norra gränsen finns istället 

en oxelhäck som fortsätter en bit utmed den nord-

östra gränsen där kyrkogården breddar ut i en tresidig 

vinkelform. Här tunnas den dock snabbt ut och på 

grund av överskuggning. På flera gravplatser finns 

planteringar av vintergröna buskar. Ofta står de i par 

på ömse sidor om gravvårdarna. Många är form-

klippta. Vanligast är tuja och idegran. Andra vinter-

gröna växter som förekommer är framförallt olika va-

rianter av ädelcypress och en. Det finns också några 

få exemplar av sockertoppsgran, murgröna och lager-

hägg.  

Den allra vanligaste blommande växten på grav-

platserna är röda och rosablommande rosor. På ett 

par gravplatser växer gammaldags buskrosor. Bland 

de vedartade blommande växterna finns utöver ro-

sorna också några exemplar av hortensia, brudspirea, 

vårljung och lavendel. Av de örtartade perennerna är 

kärleksört den vanligast förekommande och växer på 

ett halvdussin gravplatser. Övriga är julros, rosa och 

vit variant av blodnäva, trädgårdsnejlika, alunrot, 

hosta, rölleka och höstflox. På några gravplatser växer 

ormbunken träjon som är en prydnadsväxt av lång 

tradition på kyrkogårdar. På ett par av de foton från 

1940 från Tottarps gamla kyrkogård som finns att 

tillgå via Kulturmiljöbild ser man ormbunkar på flera 

gravplatser (se ovan och fotot överst till höger på si-

dan 13). 

  

Foto från 1940 från den norra delen av kyrkogården. Omgärdningshäckarna var av liguster. 

Ormbunkar i förgrunden och på gravplatsen nere till vänster. Västra muren är ännu inte upp-

förd, där står istället en rad av hårt beskurna träd. Foto Bertil Berthelson, källa Kulturmiljöbild.  

Foto från ungefär samma vinkel som det till vänster. Västra kyrkogårdsmuren från 1946 

i bakgrunden. Även idag växer det ormbunkar på gravplatsen nere till vänster.  
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Nya kyrkogården 

Kyrkogården omges av en formklippt häck av aven-

bok. På norra kortsidan består häcken av blandade 

trädslag och buskar. Majoriteten av gravplatserna om-

gärdas av låga buxbomshäckar. På drygt ett tjugotal 

gravplatser växer också vintergröna buskar i par på 

ömse sidor om gravvårdarna. Många är formklippta. 

Några har växt sig riktigt höga. De flesta av buskarna 

är idegranar men här finns också tuja och på en grav-

plats växer formklippta buskar av buxbom. För övrigt 

är det relativt sparsamt med planteringar på gravplat-

serna, framförallt på dem som är återlämnade. Bland 

de blommande växterna märks framförallt rosor, och 

kärleksört. Andra som förekommer är lavendel, lilje-

konvalj, kaukasiskt fetblad, timjan, höstaster, orm-

bunken träjon, trädgårdsnejlika, höstflox och silverek. 

  

Nya kyrkogården, fotot taget från sydöstra hörnet. På gravplatserna finns både friväxande tujor och klippta idegranar 

som klipps i runda former. 

Formklippta idegranar på en av nya kyrkogårdens gravplatser. I bakgrunden ser man avenbokshäcken som omger kyrko-

gården och tre av de fem björkarna på östra långsidan. 
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Silverek på väg att slå ut med gula blommor Gul rölleka och rosablommande kärleksört Vårljung – Erica carnea 

Brokbladig benved Gammaldags buskros Rosa och vita varianter av blodnäva 
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Tottarps by – en oas på slätten 

Tottarp och övriga byar och gårdar i åkerlandskapet 

runtomkring har alla en roll som oaser för växt- och 

djurlivet. I bylandskapet och även längre bakåt i tiden 

dominerade artrika naturtyper kopplade till mänsklig 

verksamhet. Det mosaiklandskap med åkrar, ängar 

och naturbetesmarker som skildras på de gamla skif-

teskartorna finns inte längre. Djur och växter som 

frodades då är ovanliga idag men kan ändå ha överlevt 

i de naturmiljöer som finns kvar i byarna och i land-

skapet runtomkring. Några av dem hittar sitt livsrum 

på kyrkogården. Tottarps kyrkogårdar ligger i en 

bymiljö där det finns en variation av både planterad 

och vild vegetation. Utöver kyrkogården och byns 

trädgårdar finns också vattenmiljöer, träddungar, pi-

levallar och flera permanenta gräsytor både i byn och 

i dess närhet. Allt detta skapar förutsättningar för 

många olika arter av växter och djur. Man ska inte hel-

ler underskatta ”skräpmiljöer” som vedupplag, jord- 

och stenhögar som också kan vara viktiga livsrum för 

olika organismer. Alla dessa miljöer bidrar till det man 

kan kalla landskapets gröna infrastruktur. Det vill säga 

ett nätverk av ekologiskt funktionella livsmiljöer där 

olika arter kan leva och ha utbyte av varandra. Vägre-

nar fältkanter och trädrader har en särskilt viktig roll i 

det öppna åkerlandskapet, de är transportleder för 

växter och djur mellan byar och gårdsmiljöer.  

Naturlig flora 

På Tottarps välskötta kyrkogårdar med mycket grus-

ytor är förekomsten av vilda växter begränsad. På de 

permanenta gräsytor som finns på både den gamla 

och nya kyrkogården liksom på gräsytan utanför Ryt-

tare- och Ringarehuset växer dock flera arter av blom-

mande vilda växter. Dom är en viktig resurs för flera 

pollinerande insekter. När växterna har möjlighet att 

blomma hittar insekterna hit för att samla pollen och 

nektar. De arter som har noterats på kyrkogårdens 

gröna ytor i denna inventering är tusensköna, rölleka, 

revsmörblomma, ogräsmaskros, vitklöver, sparvnäva, 

prästkrage och åkerveronika.  

När det gäller olika arter av mossor och lavar bi-

drar kyrkogårdens träd, murar, gravvårdar och ste-

ninramningar med en rik variation av strukturer som 

grogrund. För de ovanligare arterna är kalkrika un-

derlag särskilt betydelsefulla liksom äldre träd. Att de 

här miljöerna har funnits länge på platsen och i om-

givningarna är också en viktig faktor. På en av de äldre 

kastanjerna på den gamla kyrkogården växer kyrko-

gårdslav som är en karaktärsart för den här typen av 

miljöer. Gamla träd och tillgång till näring via jord-

damm är faktorer som kyrkogårdslaven behöver. På 

ovansidan av en av de äldre kalkstensgravvårdarna 

hittades en förekomst av kalkvägglav Xanthoria calci-

cola. Den finns på ett 30-tal kända lokaler i södra 

Sverige varav de flesta ligger i Skåne. Kalkvägglaven 

är utsedd som Skånes landskapslav. Någon total in-

ventering av mossor och lavar har inte genomförts 

inom denna inventering men förutsättningar finns för 

många andra arter.  

Flera av gräsytorna på båda kyrkogårdarna i Tottarp är snarare blomstermattor än gräsmattor. Här syns en mosaik av 

både revfibbla, tusensköna och duvnäva.  

På den gamla kyrkogården finns minst en förekomst av 

den ovanliga kalkvägglaven - Skånes landskapslav.  
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På en äldre fläderbuske som står i den östra gränsen 

av kyrkogården hittades den lite speciella svampen ju-

dasöra. Den sägs likna ett människoöra, lever som pa-

rasit på trä, gärna fläder, och är i sin förekomst i Sve-

rige främst koncentrerad till västra Skåne.  

Djurliv 

På kyrkogården finns en variation av livsmiljöer för 

olika typer av djur, stora som små. Träd, häckar, 

blommande växter, vintergröna buskar och skryms-

len och vrår i murar och liknande är särskilt viktiga. 

Hästkastanjerna på den gamla kyrkogården både 

blommar och har håligheter i stammarna. Hålen har 

bildats genom en långsam process som startar när 

svampsporer får fäste och börjar växa på en skada el-

ler svaghet i barken. Svamparna bryter ner trädets fib-

rer och samtidigt hjälper insekter av olika slag till med 

att finfördela materialet. I håligheterna bildas efter-

hand en kompostliknande massa av organiskt 

material som brukar kallas mulm. Mulm är en brist-

vara idag eftersom få gamla träd tillåts stå kvar så 

länge att håligheter hinner utvecklas. Många hotade 

arter av insekter är helt beroende av mulm och stam-

håligheter. Träd med väl utvecklade hål och andra 

gömslen är också viktiga för olika fågelarter och 

fladdermöss. Här kan de söka skydd, vila, bygga bo 

och hitta föda. Fladdermöss kan jaga insekter kring 

trädens grenverk och söker sig ibland till byggnader 

för dagvila och för att övervintra. De är vanliga besö-

kare i kyrktorn och på kyrkloft och kan hålla till i Tot-

tarps kyrka och även i byns ekonomibyggnader. 

Kyrkogården besöks av både häckande, övervint-

rande fåglar liksom av flyttfåglar under vår och höst. 

Här kan de hitta föda, söka skydd och bygga sina bon. 

De fågelarter som noterades i den här inventeringen 

under sommar och höst 2019 var: svarthätta, grans-

ångare, tornseglare, ladusvala, rödstjärt, pilfink, tal-

goxe, rödhake, ringduva, koltrast, kaja, lärkfalk och 

tornfalk. Tornfalken häckade i en av fönstergluggarna 

högt uppe i kyrktornet. Detta var noteringar under ett 

fåtal besök. Säkerligen är det fler arter än de som ob-

serverats som besöker och bor kyrkogården. Föru-

tom duvor och småfåglar brukar också trastar och 

Både trädgårds- och parksnäckor kan ta sig högt upp på 

gravvårdarna på jakt efter något att äta.  

Den naturvårdsintressanta harkranken Ctenophora 

pectinicornis på en av de äldre hästkastanjerna. En av de 

insekter som är beroende av gamla träd och död ved. 

Båda hästkastanjerna i den nordvästra hörnan av den 

gamla kyrkogården har utvecklade hål med mulm.  
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kråkfåglar hitta lämpliga platser för sina bon i träd, 

buskar och häckar. Vintergröna buskar som det finns 

gott om, framförallt på den gamla kyrkogården kan 

ge skydd för fåglar och andra djur under vinterhalv-

året.  

Sniglar och snäckor av olika slag är vanliga på kyr-

kogårdar. Trädgårds- och parksnäcka är särskilt lätta 

att hitta på gravstenarna där de glider runt och betar 

alger. Små däggdjur som igelkott, ekorre och mindre 

gnagare kan även dem besöka kyrkogården. Grod- 

och kräldjur som padda, vanlig groda, åkergroda, 

mindre vattensalamander och skogsödla skulle också 

kunna trivas här. Vid ett besök i början av juni spelade 

ätlig groda från byns vattenhål – ”Vanningen”, ett 

stenkast från kyrkogården. 

Växter som blommar innehåller nektar och pollen 

och besöks flitigt av pollinatörer som vildbin, tambin, 

blomflugor och fjärilar. Amiral- och tistelfjäril notera-

des vid ett av besöken på kyrkogården under som-

martid. Efter blomning kommer frukter och frön 

som blir föda åt både insekter, fåglar och andra djur. 

Genom olika åtgärder och hänsyn kan man både 

vårda och utveckla kyrkogårdens vilda växt- och djur-

liv. Det är också en viktig del av kyrkogårdens upple-

velsevärde för besökaren. En kyrkogård som sjuder 

av liv kan ge tröst under pågående sorgearbete.  

   

Byns vattenhål, ”Vanningen” med en pilevall i bakgrunden ligger strax norr om den gamla kyrkogården. De är båda vär-

defulla natur- och kulturmiljöer som tillhör byns helhetsmiljö.  

På kyrkogården ”baksida” i norr skapar stödmuren med mossor och lavar och en vegetation av kirskål som blommar 

rikligt under sommaren miljöer där många organismer kan hitta både skydd och föda. 
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Kvartersbeskrivning 

Gamla kyrkogården 

Den gamla kyrkogården omger kyrkan på alla sidor 

men med den största ytan belägen mot norr. Kyrko-

gården har en utpräglad 1800-talskaraktär med en 

sammanhållande gångstruktur. Med några få 

undantag är både gravplatser och gångar grustäckta, 

vilket skapar en enhetlighet. Detta tillsammans med 

den genomgående förekomsten av begränsnings-

häckar av buxbom och av flera formklippta, 

städsegröna buskar dominerar helhetsintrycket. Kyr-

kogården har ingen numrerad kvartersindelning. 

Gravplatserna är fördelade på ett tiotal olikstora del-

områden med alltifrån två till ett tjugotal gravplatser 

per del. Beskrivningen delas här upp på den södra, 

mellersta och norra delen. Indelningen baseras på de 

olika delarnas ålder, karaktär och kulturhistoriska vär-

den. 

Den södra delen 

Struktur och gravplatser 

Merparten av gravplatserna i denna del av kyrkogår-

den är familjegravar. Ofta har de flera gravvårdar av 

olika ålder och stil och som representerar flera gene-

rationer. På den centrala delen (gravplats nr 117-129) 

finns flera stora gravplatser. Gravvårdarna står på 

merparten av dem vända in mot varandra. Det finns 

gravplatser i denna äldre del av kyrkogården som har 

haft en tradition av att vara knutna till hemman. Vid 

en försäljning av ett hemman överläts platsen till de 

nya ägarna. Ett exempel på detta är gravplats nr 101 

Den södra delen av gamla kyrkogården sedd från öster. En högvuxen ädelcypress i centrum och snett framför den en 

gravplats med flera äldre gravvårdar av kalksten. I bakgrunden ses en hästkastanj i kyrkogårdens sydvästra hörn.  
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som är knutet till ett hemman i Kabbarp. Här står de 

gamla gravvårdarna från tidigare ägare kvar bakom de 

nya. Längst i öster ligger fem gravplatser i rad på en 

enhetlig gräsyta. Gravvårdarna står i linje med baksi-

dan mot kyrkogårdens östra gräns. Förutom gräsytan 

i öster och en gravplats med en stenram är gravplat-

serna genomgående omgärdade av låga buxboms-

häckar och täckta av singel eller jord. På några grav-

platser finns vintergröna buskar, både friväxande och 

formklippta. I den östra delen står en högvuxen ädel-

cypress i trädstorlek. 

Gravvårdar 

Den dominerande karaktären är stående medelhöga 

och smala gravvårdar av ljusa bergarter och i enkel stil. 

Flera har vinklade krön och en enkel dekoration av ett 

kors ovanför textfältet. I denna del finns också tolv av 

kyrkogårdens totalt nitton äldre kalkstensgravvårdar. 

De kan en gång ha stått fristående i den öppna gräsyta 

som fram till 1860-talet präglade kyrkogården. Utöver 

dessa finns flera gravvårdar från 1800-talets andra 

hälft av både marmor, konstfärdigt bearbetad sand-

sten och ett par av blandade material. Här står också 

några högre gravvårdar från slutet av 1800-talet/se-

kelskiftet, dels obeliskliknande stenar av polerad dia-

bas och ett par i bautastensform av grå granit. På flera 

familjegravar är de yngsta gravvårdarna låga, breda, i 

avskalad stil och från 1900-talets andra hälft och 

framåt. 

Den mellersta delen 

Struktur och gravplatser 

Norr om kyrkan har kyrkogården ett öppnare intryck 

än i söder. Här är den större till ytan och öppnas upp 

mot åkerlandskapet i nordöst och mot Ryttare- och 

Ringarehusen. I väster står kyrkogårdsmuren och 

bakom den ser man den angränsande gårdens ekono-

mibyggnader. I öster är vegetationen i gränsen mot 

nästa granngård hög och tät. Unga lövträd och buskar 

utanför staketet flankeras av högvuxna tujor inne på 

kyrkogården. Precis som på den södra delen är mer-

parten av gravplatserna stora med flera familjegravar. 

Två gravplatser inramas istället av stenramar och en 

av stenpollare med järnkedjor. På flera gravplatser 

finns planteringsytor som omges av buxbomshäckar. 

Merparten av gravplatserna omges av buxboms-

häckar. 

I kvarteret närmast kyrkan med gravplatsnummer 

142-157 är gravvårdarna på några av de stora grav-

platserna vända inåt mot varandra likt flera gravplat-

ser söder om kyrkan. Detta parti ingår också i den 

äldsta delen av kyrkogården. Därför är det möjligt att 

det även här finns gravplatser som varit indelade efter 

hemmansnummer. På hälften av gravvårdarna finns 

titlar med koppling till lantbruket som lantbrukaren, 

hemmansägaren, åboen och åbosonen vilket kan tala för en 

hemmansindelning av gravplatserna  

I kyrkogårdens nordvästra hörn finns en samling un-

danställda gravvårdar varav de flesta är av äldre mo-

dell. Ett slags lapidarium men något oorganiserat. En 

Norr om kyrkan präglas den centrala delen av stora familjegravplatser varav flera har höga gravvårdar av diabas från ti-

den runt förra sekelskiftet.  
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av dem är en äldre kalkstensvård som på grund av det 

skyddade läget har en av de bättre bevarade inskript-

ionerna av kyrkogårdens 19 kalkstensvårdar.  

Gravvårdar 

Ett flertal högresta och smala gravvårdar av polerad 

diabas ger särskild karaktär åt det centrala partiet av 

denna del. De flesta är från sent 1800-tal till tidigt 

1900-tal. Här finns framförallt klassiska obelisker och 

obeliskliknande stenar med pyramidformad topp. 

Vårdar av både diabas och granit har också stildrag 

från nationalromantik och jugend. Dekoren är oftast 

sparsmakad med ett enkelt kors. De flesta högresta 

gravvårdarna är koncentrerade till kvarteret närmast 

kyrkan. Några få gravvårdar är också något äldre än 

de högresta diabasvårdarna, av marmor eller av en 

kombination av sandsten och marmor med skulpte-

rade dekorelement. I övrigt är många gravvårdar upp-

förda under 1900-talet och är framförallt stående och 

av granit eller diabas. De allra senaste är breda, låga, 

av grå eller röd granit och saknar ofta dekorelement. 

Titlar är inte lika förekommande på de yngre gravvår-

darna. 

Den norra delen 

Struktur och gravplatser 

Det norra delen anlades sedan klockaretomten in-

köpts år 1889. Området delas på mitten av en gång i 

nordsydlig riktning. Precis som på övriga delar av kyr-

kogården är gravplatserna omgärdade av buxboms-

häckar och merparten är grustäckta. På delen öster 

om gången består den yttersta raden av relativt stora 

gravplatser. Där innanför finns flera uppväxta tujor 

som tillsammans med högvuxen vegetation på grann-

fastigheten skapar en mörk hörna. Här är gravplat-

serna mindre och olikstora. De flesta i denna inre del 

har istället för grus öppen jord i ytan. 

Delområdet väster om gången har en helt annan 

och enhetlig karaktär med tre rader av mindre grav-

platser med gravvårdar som genomgående är från se-

nare delen av 1900-talet och framåt. Bakom raden av 

gravplatser längst i väster växer en klippt idegrans-

häck. I denna rad är endast gravplatsen längst i söder 

ianspråktagen. I entrén till två smala grusgångar mel-

lan raderna av gravplatser avslutas buxbomshäcken av 

klippta buxbomsklot. 

Gravvårdar 

Öster om mittgången är de flesta gravvårdarna från 

tidigt 1900-tal, höga och smala, tredelade och av po-

lerad diabas. På flera av gravvårdarna har den översta 

delen lagts ner eller står lutad mot sockeln. Väster om 

gången domineras helhetsintrycket av låga, breda 

gravvårdar av diabas, röd, eller grå granit med polerad 

framsida och enkel dekoration av kors eller strålande 

stjärnor överst på stenen.  

  

Här ser man den nordöstra delen av den gamla kyrkogården med högväxta tujor i den bortre delen och de yngsta grav-

platserna närmast i bild.  
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Nya kyrkogården 

Struktur och gravplatser 

Till skillnad mot den gamla kyrkogården har den nya 

en helt geometrisk planlösning som utgår från den 

rektangulära grundformen. Gruslagda och jämnbreda 

gångar omger sex rektangulära kvarter. Utmed den 

norra kortsidan ligger ytterligare några gravplatser i 

rad. De flesta gravplatserna är stora och liksom på 

den gamla kyrkogården grustäckta och omgivna av 

buxbomshäckar. I det nordöstra kvarteret ligger hu-

vuddelen av kyrkogårdens mindre gravplatser. Detta 

och de två mittersta kvarteren där det delvis finns en 

uppdelning i mindre gravplatser genomkorsas på 

längden eller tvären av smala grusgångar. Två grav-

platser har stenramar istället för buxbomshäckar och 

två är täckta med gräs istället för grus. På flera av grav-

platserna finns infattningshäckar av buxbom som in-

ramar planteringsytor framför gravvården eller på 

ömse sidor av gravplatsen.  

Gravvårdar 

Av de drygt 90 gravplatserna på kyrkogården är en 

minst en tredjedel familjegravplatser. Merparten av 

gravsättningarna är från 1930-talet och framåt. Låga, 

breda vårdar eller liggande vårdar av grå eller röd gra-

nit samt diabas dominerar intrycket. Tre högresta 

bautastensformade gravvårdar av grovhuggen grå 

granit sticker ut liksom några äldre höga och smala 

gravvårdar av diabas från tiden kring sekelskiftet 

18/1900. Av titlar på gravvårdarna dominerar Lant-

brukare kompletterat av titlar som Snickaren, Handla-

ren, Köpmannen, Hushållerskan och Lokmästare. 

 

  

Det nordöstra av den nya kyrkogårdens sex kvarter är uppdelat på ett trettiotal mindre gravplatser. Kvarteret avdelas i 

mitten av en längsgående smal grusgång. Fotot taget mot norr.  
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 

Kulturhistoriska värden 

Tottarps kyrka och kyrkogård har varit en central plats 

för folket i socknen åtminstone sedan tidig medeltid 

då kyrkan byggdes. Platsen har dock en ännu längre 

historia av mänsklig närvaro. I byns närhet finns flera 

gravanläggningar och boplatser från både sten- och 

bronsålder. Bara två kilometer norrut ligger Uppåkra 

med en av Skandinaviens rikaste fyndplatser från järn-

åldern av en betydelsefull handels-, hantverks- och 

kultplats. Den sammanhängande miljön i byn med 

den medeltida kyrkan, kyrkogården, gårdar på sina ur-

sprungliga lägen samt skola och bostadshus vittnar 

om platsens historiska kontinuitet. Kyrkogården som 

har varit i bruk sedan kyrkan byggdes under 1100-ta-

let visar upp spår från olika tidsperioder och är av cen-

tral betydelse för både byns och socknens historia. På 

så sätt har kyrkogården ett stort traditionsvärde. 

Den gamla kyrkogården präglas av ett formspråk 

från 1800-talets andra hälft, med en tydlig struktur 

med buxbomshäckar som omger gravplatser och 

kvarter. Både gravplatser och gångar är genomgående 

grustäckta. Till skillnad från flera andra kyrkogårdar 

där skötseln har förenklats genom att grusytor lagts 

om till gräsmattor och omgärdningar tagits bort, har 

den tydliga 1800-talsstrukturen bevarats i Tottarp. Att 

den gamla kyrkogården inte genomgått några större 

förändringar sedan 1800-talet är av stor betydelse för 

kyrkogårdens karaktär. Att en ny separat del anlades i 

början av 1900-talet när det fanns behov av ytterligare 

gravplatser har bidragit till att den gamla kyrkogår-

dens ålderdomliga karaktär har bevarats. Den gamla 

kyrkogården har arkitekturhistoriska värden eftersom 

den med sin form och struktur är representativ för 

skånska 1800-talskyrkogårdar. På delar av den gamla 

kyrkogården finns en ännu äldre karaktär bevarad, 

främst i söder där gravvårdarna har en variation när 

det gäller utformning, placering och ålder. Fortfa-

rande finns här spår kvar av den äldre tidens mer fria 

placering av gravar och gravvårdar. Här finns också 

gravplatser som fortfarande är kopplade till specifika 

hemman enligt gammal tradition. På några gravplat-

ser står flera äldre kalkstensgravvårdar kvar. På sin tid, 

kring mitten av 1800-talet, stod de sannolikt på en 

gräsyta med möjlighet att komma åt att läsa texterna 

som ofta var inristade på båda sidor på denna typ av 

gravvårdar. Karaktärsdrag som dessa visar kyrkogår-

dens utveckling och har stora kyrkogårdshistoriska vär-

den. De äldre kalkstensgravvårdarna har också ett stor 

samlat kulturhistoriskt värde och åldersvärde. 

På både den gamla och nya kyrkogården finns ett 

galleri av gravvårdar och gravplatser från olika tidspe-

rioder och som präglas av olika tidstypiska material 

och formspråk. Många vårdar är från tiden innan den 

industriella tillverkningen satte igång på allvar en bit 

in på 1900-talet och flera gravvårdar och gravplatser 

kan därför ha höga konstnärliga och hantverksmässiga 

värden. Gravvårdar med en formgivning som är tids-

typisk kan också tillskrivas arkitekturhistoriska värden.  

Social- och samhällshistoriska värden 

I Tottarps sockens historia ryms säkert många män-

niskoöden. Vissa är representerade på kyrkogården 

med gravplatser och gravvårdar som vittnar om per-

sonernas ställning i samhället. Andra antyder berättel-

ser om alltför tidig död och familjetragedier. Dessa 

gravplatser kan ha både personhistoriska och lokalhisto-

riska värden. Andra gravvårdar har också en viktig roll 

i berättelsen om socknen och dess historia. Inskript-

ioner med bynamn liksom titlar som lantbrukare, 

hemmansägare och rusthållare berättar om en lång 

jordbrukstradition och rymmer stora samhällshistoriska 

värden. Det gör även de titlar med koppling till sock-

nens olika hantverkare som vagnmakare, sadelma-

kare, kvarnägare, korgmakare och tunnbindare. 

Andra människoöden representeras av anonyma vår-

dar, eller finns kanske inte alls synligt representerade. 

Men det som inte syns berättar också något om dåti-

den. Ett tydligt exempel på detta är att det finns få 

kvinnliga gravplatser, inskriptioner med kvinnliga yr-

kestitlar vilket berättar något om kvinnans ställning i 

samhället genom historien. Däremot saknas en tydlig-

het när det gäller kvinnornas faktiska roll och infly-

tande som nyckelpersoner i driften av gårdar och hus-

håll. Även människor ur med lägre social ställning kan 

sakna representation. Kvinnliga gravplatser och yr-

kestitlar, äldre enkla vårdar och titlar som trotjenarin-

nan, arbetaren, flickan och åbosonen har därför höga 

socialhistoriska värden. Likaså är äldre barngravar viktiga 

att bevara eftersom de berättar om den höga 

Kalkstensgravvårdar vid gamla kyrkogårdens västra mur. 
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barnadödlighet som var verklighet relativt långt fram 

i tiden. Det är viktigt att fortsätta måna om en fortsatt 

mångfald av gravvårdar vad gäller både ålder, utform-

ning och titlar, för att kyrkogården ska spegla sock-

nens struktur och utveckling och för att kunna ge en 

bred bild av vårt samhälles historia. 

Kyrkogården – en värdefull helhetsmiljö 

Det är inte enbart de äldsta eller mest konst- och 

hantverksmässigt tilltalande gravvårdarna som är vär-

defulla på kyrkogården. Det är minst lika viktigt att 

uppmärksamma 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 en kalkstens-

vård, rest under 1600-talet. Men även yngre gravvår-

dar kan tillskrivas värden i den helhet som är kyrko-

gården. Man ska inte heller glömma att även de yngre 

gravvårdarna kommer att ha ett åldersvärde i en fram-

tid och då berätta en historia om vår egen nutid. 

Det viktiga är sammanfattningsvis att mångfalden av 

gravplatser- och vårdar bevaras för att kunna tydlig-

göra olika tiders samhällsstrukturer, stilideal och vär-

deringar.  

I Bilaga 1 redovisas och värderas ett urval av kul-

turhistoriskt intressanta gravplatser- och vårdar på 

Tottarps kyrkogårdar. Viktigt att tänka på är att detta 

endast är ett urval som representerar något av den 

mångfald som finns på kyrkogården idag. Alla grav-

platser- och gravvårdar på kyrkogården kan tillskrivas 

någon form av värde och bildar tillsammans den vär-

defulla helhetsmiljö som kyrkogårdarna utgör.  

Biologiska värden 

Tottarps by omges av en fullåkersbygd som i sin tur 

angränsar till flera tätorter. I detta utnyttjade landskap 

finns det få permanenta och vilda gröna miljöer. För-

utsättningarna för ett rikt växt- och djurliv i land-

skapet runt Tottarp är därför inte de bästa. Kyrkogår-

den ligger mitt i byn, den omges av hus och gårdar 

med tillhörande trädgårdar, trädmiljöer, vattenhål och 

gräsmarker. Byns gröna inslag skapar alltså mycket 

värdefulla miljöer för både växter och djur. Här har 

de båda kyrkogårdarna en mycket viktig roll. Blom-

mande träd, buskar och planteringar lockar till sig in-

sekter. I träd, buskar och häckar kan fåglar söka skydd 

och hitta platser där de kan vila och häcka. Träden har 

särskilt stor betydelse för djurlivet och en kombinat-

ion av lövträd och vintergröna buskar lockar till sig 

ännu fler arter. Kyrkogårdarnas äldre träd har också 

en särskild betydelse för artrikedomen av insekter 

svampar, mossor och lavar. I länsstyrelsens 

inventering av särskilt skyddsvärda träd från 2009 in-

går den gamla kyrkogårdens tre hästkastanjer. I två av 

dem finns håligheter där speciella och ofta sällsynta 

insekter kan leva. På ett av träden i det nordvästra hör-

net av kyrkogården växer den naturvårdsintressanta 

kyrkogårdslaven. En annan naturvårdsintressant lav 

är kalkvägglav som noterades på en av kyrkogårdens 

gamla kalkstensgravvårdar. Kyrkogården har sam-

mantaget betydelsefulla biologiska värden. Byn och kyr-

kogården är i sin tur en sammantaget mycket värdefull 

grön oas på slätten för både växter och djur. Ett ut-

byte av arter pågår oupphörligen mellan byn, och dess 

omgivningar. De få gröna länkar som finns i form av 

vägkanter, alléer, träd och buskridåer från Tottarp och 

ut i det omgivande landskapet är även dem mycket 

betydelsefulla för den biologiska mångfalden. 
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Kulturreliktväxter 

Under senare år har växter som är starkt sammankopplade med 

människan, men som riskerar att försvinna, uppmärksammats ex-

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

husbehov.  

 

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

kirskål. Andra finns det bara ett fåtal individer och populationer 

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

kyrkogårdar, vid prästgårdar och andra äldre gårdar och löper stor 

risk att försvinna för gott med några oaktsamma spadtag eller ef-

ter en dusch med ogräsmedel. Hjärtstilla, äkta vallört, humle, 

murreva och gul nunneört är exempel på känsliga arter att hålla 

utkik efter. De kan vara svåra att upptäcka. Rådet är att tänka en 

extra gång om du ser en växt som inte liknar någon annan och att 

fråga någon som kan känna till den.  

 

Nordiskt Genresurscenter – NordGen – med huvudkontor på SLU 

i Alnarp är en institution för bevarande och hållbart nyttjande av 

växter, husdjur och skog, bland annat inom kunskapsområdet 

kulturreliktväxter.  

 

Gul nunneört växer på en gravplats på Löderups kyrkogård.   Murreva växer på en gravplats på sankt Peters kloster kyrkogård. 
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Vårdkrav och hänsyn 

Riktlinjer för vård och underhåll  
På gravkartorna anger de färgmarkerade områdena 
två värderingsgrader. Bedömningen av kyrkogår-
dens värden ligger till grund för riktlinjerna för vård 
och underhåll av kyrkogårdarnas kulturhistoriska 
värden. Den nya kyrkogården och den nordöstra de-
len av den gamla kyrkogården är senast anlagda och 
bedöms vara mer tåliga för förändringar eftersom de 
inte har samma ålderdomliga karaktär som större de-
len av den gamla kyrkogården. För allmänna råd och 
riktlinjer hänvisas till bilagan ”Rekommendationer 
vid vård och underhåll” och för mer avancerade åt-
gärder till kvalificerad yrkeskunnig.  
I bilaga 1 presenteras ett urval av kulturhistoriskt 
värdefulla gravplatser och gravvårdar med åtgärds-
förslag i de fall det är befogat.  
 

Obs! 

Åtgärder som inte kan karaktäriseras som nor-

malt underhåll, till exempel omläggning av 

gångar, kvarter eller ersättande av växtmaterial 

såsom träd, buxbomshäckar och rygghäckar är 

tillståndspliktigt liksom flyttning eller bortta-

gande av gravvårdar och andra gravanordningar. 

Vid osäkerhet om vad som gäller bör man alltid 

samråda med Länsstyrelsen. Vård- och under-

hållsplanen kan fungera som ett planeringsun-

derlag för tillståndsansökan i dessa fall.  

 

Områden eller element med höga kultur-

historiska värden  

Områden med högt kulturhistoriskt värde är särskilt 

känsliga för förändring eller företräder en unik hän-

delse/form/miljö eller liknande. Detta gäller 

merparten av Tottarps gamla kyrkogård som har en 

ålderdomlig struktur i gravplatser, gravvårdar och 

växtlighet. I dessa områden bör: 

• Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och yttre 

kringgärdning.   

• Kyrkogårdens gångar och yttre begränsningar 

såsom murar och staket bevaras.   

• Gravvårdarna bör i första hand bevaras på plats. 

Gravvårdar kan också användas som huvudsten 

vid ny gravsättning.   

• Återlämnade gravplatser kan återtas genom att 

ny gravläggning anpassas till de befintliga förut-

sättningarna. 

 
 

Områden med stor betydelse för kyrkogår-

dens karaktär 

I områden med stor betydelse för kyrkogårdens ka-

raktär bör:  

• Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och yttre 

kringgärdning.  

• Kyrkogårdens huvudgångar och yttre begräns-

ningshäckar bevaras. 

• Gravvårdarna bör i första hand bevaras på plats. 

Gravvårdar kan i andra hand återanvändas som 

huvudsten vid ny gravsättning.   

• Återlämnade gravplatser kan återtas genom att 

ny gravläggning anpassas till de befintliga förut-

sättningarna.  

 

Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser  

Ett urval av kulturhistoriskt intressanta gravplatser och vår-

dar beskrivs i bilaga 1.  

• Gravvårdarna bör stå kvar på gravplatserna så 

långt det är möjligt och deras livslängd förlängas 

genom kvalificerad konservering och rengöring. 

Vid skötsel av gravplatserna hänvisas till denna 

vårdplans bilaga ”Rekommendationer för vård 

och underhåll eller till kvalificerad yrkeskunnig 

för mer avancerade åtgärder.   

• Vårdåtgärder som inte kan karaktäriseras som 

normalt underhåll är tillståndspliktiga liksom 
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flyttning eller borttagning av kulturhistoriskt vär-

defulla gravvårdar. 

• Märk gärna ut kulturhistoriskt intressanta grav-
platser och vårdar som Kulturgravar.  

Växtlighet 

• Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla gravplat-

ser och gångstråk bör förnyas vid behov med 

samma växtmaterial som det befintliga.  

• Äldre och unika växtsorter bör i första hand vår-

das och få stå kvar på gravplatserna även sedan 

de har återlämnats. Äldre eller unika växter samt 

växter med biologiska kvalitéer kan finnas på 

samtliga delar av kyrkogården. Vid behov kan de 

behöva flyttas och föryngras på annan plats på 

kyrkogården.  

• För bevarandet av äldre växter bör man infor-

mera nya gravrättsinnehavare om dess värde. 

Skötselavtal kan skrivas för bevarande av växtlig-

het på gravplatsen.  

• Ängsvegetation bör skötas enligt anvisningar i bi-

laga Riktlinjer för vård och underhåll.  

 

Trädvård 

Trädvårdsplanens åtgärder väger in både biologiska 

värden och kulturhistoriska aspekter.  

I Rapporten Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd 

-Mål och åtgärder 2012-2016 finns det mål och åtgärder 

som särskilt gäller för Svenska kyrkans arbete med 

värdefulla träd på kyrkogårdar och begravningsplat-

ser. Dessa är följande:  

 

• Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyrkogår-

dar, gårdsmiljöer och på kyrkans mark i tätorter 

ska inte minska grund av avverkning, där alterna-

tiv 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 kyr-

kogårdarna inom förvaltningen i Götaland och 

södra Svealand från och med samma år. 

 

Särskilt skyddsvärda träd omfattar jätteträd som har 

en stamdiameter på mer än 1m, mycket gamla träd 

som är äldre än 140/200 år (beroende på trädslag) och 

ihåliga träd med stamdiameter på mer än 40 cm.  

Djurliv 

Genom att planera långsiktigt och agera med efter-

tänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogårdens na-

turvärden. Samtidigt värnar man om det upplevelse-

värde som kyrkogården har för besökande.  

 

• Med hänsyn till djur som kan övervintra i frost-

fria lägen inne i murar bör renovering av kallmu-

rar ske under juni till augusti. Man bör dock vara 

observant på eventuella häckande fåglar i mu-

rarna under denna tid. 

• Med hänsyn till fåglar och eventuella fladdermöss 

bör åtgärder som berör träd och häckar endast 

utföras under september till och med november 

månad.  

 

• Om det legat ris och löv en längre tid bör man 

vara försiktig om detta ska tas bort. Av hänsyn till 

djurlivet är bästa tiden att ta bort ris- och kom-

post under våren då djuren hunnit lämna vinter-

vilan. 
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Åtgärdsbehov 
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Aktuella åtgärdsbehov 

De åtgärder som föreslås här syftar till att bevara och 

utveckla både kulturhistoriska och biologiska värden. 

Vissa åtgärder kan kräva tillstånd från Länsstyrelsen. 

Samråd med Länsstyrelsen är alltid att rekommendera 

i planeringsstadiet av sådana åtgärder som kan med-

föra större förändringar. 

Här redogörs framförallt för konkreta åtgärdsbehov 

som har noterats vid framtagandet av denna plan. För 

allmänna skötselråd, fakta och riktlinjer när det gäller 

löpande underhåll av gravplatser, gravvårdar, andra 

anordningar, mark och vegetation liksom hänsyn till 

växt- och djurlivet på kyrkogården hänvisas till bila-

gan ”Rekommendationer för vård och underhåll”.  

Tillgänglighet 

• För att entrén till den gamla kyrkogården ska 

vara tillgänglighetsanpassad behövs åtgärder.  

• En parkeringsplats som är reserverad för rörel-

sehindrade bör finnas nära huvudentrén. 

• Toaletten i ekonomibyggnaden är inte tillgäng-

lighetsanpassad vilket bör övervägas om förut-

sättningarna för det finns rent tekniskt. 

• Belysning saknas helt på den nya kyrkogården 

och är bristfällig på den gamla. Möjligheten att 

förbättra detta för ökning av upplevelsevärden, 

trygghet och säkerhet bör övervägas.  

• En vagn för vattenkannor finns på den nya kyr-

kogårdens serviceplats men inte på den gamla 

vilket bör åtgärdas. 

• Runt kyrkan och del av gångsystemet på den 

norra sidan av kyrkan finns en grövre grusfrakt-

ion med inslag av diabas. Grovleken försämrar 

framkomligheten för dem som tar sig fram med 

hjälp av hjul. Den svarta färginblandningen 

överensstämmer dessutom inte med övrig grus-

beläggning vilket stör helhetsintrycket. Av dessa 

anledningar bör man överväga byte till samma 

singel som ligger både på gravplatser och gångar 

i övrigt. I vilket fall ska man inte lägga på mer av 

detta grövre och mörkare material.  

Yttre avgränsningar 

• Den mest angelägna åtgärden när det gäller de 

yttre avgränsningarna är att restaurera den södra 

muren och staketet på gamla kyrkogården. Steg 

ett är att åtgärda vildvinet vars rötter skapar 

sprickor i muren och vars stammar och grenar 

vrider sig runt staketet vilket framförallt försvå-

rar underhållet av staketet men också kan orsaka 

brott i gjutjärnet. Ett fullständigt borttagande 

och uppgrävning av allt vildvin rekommenderas. 

Grinden är vacker men tung och en stenkant plus en liten 

uppförsbacke till entrén försämrar tillgängligheten.  

Vildvinet har slingrat sig in i gjutjärnsstaketet. Trasiga pannor och putsbortfall på den gamla kyrkogår-

dens västra mur behöver åtgärdas. 



 

Tottarps gamla och nya kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2019 | 41 

Därefter behövs en översyn och upprustning av 

staket och grind med besiktning av angörings-

punkter, lagning av bortfallna bitar och brott i 

staket och grind, rostskyddsbehandling och mål-

ning. Behovet av åtgärder omfattar också själva 

muren där det finns bortfall av fogar och puts 

liksom mer omfattande skador i murens östra 

del som behöver åtgärdas (se foto sid 38).  

• Den västra murens tegelavtäckning har flera 

spruckna och lösa pannor. Detta behöver åtgär-

das för att undvika fukt- och frostskador. Ersätt 

trasiga pannor med hela, lika stora och i samma 

färg som de gamla. Muren har putsbortfall och 

putssläpp på flera ställen utmed insidan vilket 

också behöver åtgärdas. 

• En åtgärd som skulle förhöja helhetsintrycket på 

den nya kyrkogården hade varit att ersätta den 

blandade häcken på den norra kortsidan med en 

enhetlig häck av avenbok vilket är trädslaget i de 

övriga delarna av kyrkogårdens omgivande häck.  

• I den västligaste delen av häcken utmed gamla 

kyrkogårdens norra gräns bör de buskar av snö-

bär och måbär utmed de första metrarna i väster 

bytas ut mot oxel så att häcken blir en helt en-

hetlig oxelhäck.  

Grindar 

• Entrégringen till gamla kyrkogården - se åt-

gärdsförslag under yttre begränsningar. 

• Både grinden och grindstolparna på den norra 

kortsidan av den gamla kyrkogården är i stort 

behov av uppriktning, rostskyddsbehandling 

och målning  

• Grinden till den nya kyrkogården är i behov av 

rengöring från grönalger, viss rostskyddsbe-

handling och målning. Pilarnas spetsar på det 

ena grindbladet är nerböjda i toppen vilket bör 

återställas. 

• Mellan grinden till den nya kyrkogården och 

häcken västerut ligger det en jordfast 

betongklump som gärna kan tas bort om den 

inte fyller någon funktion.  

Vägar och gångar 

• Gångarna på nya kyrkogården och merparten av 

den gamla kyrkogården är i bra skick. Singel fylls 

på vid behov så att ytan förblir bra packad och 

framkomlig. Ny singel ska vara av samma frakt-

ion och färg som befintlig.  

• Grusbeläggning av grövre fraktion kring kyr-

kan- se den sista punkten i kategorin tillgänglighet.  

Dags att ta bort grönalger på den nya kyrkogårdens grind. På några partier ha buxbomen gått ut och behöver ersät-

tas med nya friska plantor. 

Hösten 2019 har ett stort antal gravvårdar som inte klarat 

säkerhetstester stabiliserats i väntan på åtgärd. 
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Gravplatser 

• Befintliga buxbomsomgärdningar ska bevaras 

och skyddas från skada. På flera sträckor är bux-

bomshäckarna i Tottarp för låga De bör få växa 

sig både högre och bredare vilket också skulle 

göra dem mer motståndskraftiga. Var försiktig 

vid påfyllning av singel på gravplatserna så att 

buxbomen inte påverkas av täckning. Något för 

tjocka gruslager har observerats på den nya kyr-

kogårdens södra del. Döda och skadade bux-

bomsplantor förekommer och behöver bytas ut. 

Sticklingar kan gärna tas från befintliga friska 

plantor. 

• På den gamla kyrkogården finns tre steninra-

made gravplatser med järndetaljer i form av ked-

jor och relingar vilka alla har mer eller mindre 

behov av rostskyddsbehandling/målning. 

Gravvårdar 

• På den gamla kyrkogården finns totalt 19 grav-

vårdar av kalksten från perioden runt mitten av 

1800-talet. De flesta är kyrkogårdens äldsta grav-

vårdar. Flera av dem är påverkade av vittring 

och/eller har sprickor. Ofta är texten svårläst el-

ler har försvunnit på grund av ytvittring. Ett par 

vårdar har brutits av och ligger ner helt eller del-

vis.  

För att rädda det som räddas kan bör alla dessa 

gravvårdar dokumenteras, kvarvarande inskript-

ioner tydas och skrivas ner och framförallt bör 

de undersökas av en stenkonservator för att be-

döma status och få förslag på korrekta åtgärder 

så att de så långt möjligt kan bevaras för framti-

den. 

• Under innevarande höst (2019) har gravvår-

darna på både den gamla och nya kyrkogården 

provtryckts och provdragits och sammanlagt har 

ett hundratal visat sig behöva monteras om av 

säkerhetsskäl. Alla osäkra gravvårdar har säkrats 

provisoriskt i väntan på åtgärd. Oavsett hur 

finansiering av uppsäkringen går att lösa är det 

av stor betydelse för helhetsintrycket och de kul-

turhistoriska värdena på kyrkogårdarna, fram-

förallt de äldre delarna, att stående gravvårdar 

förblir stående och att de som har lagts ner av 

säkerhetsskäl kan resas upp igen på ett säkert 

sätt.  

Byggnader 

• Utöver kyrkan är ekonomibyggnaden söder om 

Tottarpsvägen den enda byggnaden på kyrko-

gårdarna. Sedvanligt underhåll 

Planteringar  

• På några gravplatser har förvuxna städsegröna 

buskar tagits bort. Återplantering med nya 

Kalkstensgravvårdar på gamla kyrkogården med vittrings-

påverkan och sprickor.  

Restaureringsåtgärder hösten 2019 av ekonomibyggna-

den vid nya kyrkogården. 

Längst nere i öster på nya kyrkogården finns en gräsyta 

som har potential att bli blomsteräng, se detalj sid 25. 
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buskar för att bevara kyrkogårdens karaktär och 

naturvärden rekommenderas. 

Träd 

• För förslag och åtgärdsbehov när det gäller kyr-

kogårdens träd hänvisas till trädvårdsplanen för 

Tottarps båda kyrkogårdar.  

• Samråd med Länsstyrelsen tas innan större åt-

gärder utförs på träd med höga naturvärden och 

eventuellt biotopskydd. 

Djurliv 

Vid inventeringen observerades inga påtagliga åt-

gärdsbehov, däremot finns det möjlighet att genom 

olika åtgärder som skulle gynna djurlivet:  

 

• Ängsskötsel är en åtgärd som skulle tillföra vär-

den både för växt- och djurlivet. Det innebär att 

spara gräsytor från klippning under vår och som-

mar och på så sätt släppa upp de blommande väx-

ter som redan finns där. Förutsättningarna för 

blomning finns både på gräsytorna längst nere i 

sydöst på den nya kyrkogården och på de två 

gräsytorna framför Ryttare- och Ringarehusen 

vid den gamla kyrkogården. De senare ligger i 

och för sig utanför kyrkogården men ägs av kyr-

kan och sköts av kyrkogårdsförvaltningen. 

Klipps gräsytornas ytterkanter kan de ändå se 

skötta ut medan ytorna innanför kan få blomma 

fritt till glädje för både insekter och fåglar. Klipp-

ning med uppsamling behöver sedan göras varje 

år mot slutet av växtsäsongen för att bevara 

blomrikedomen. Det är också viktigt att gräsy-

torna inte gödslas eftersom en mager och nä-

ringsfattig mark i regel blir mer örtrik.  

• När det gäller möjligheter att gynna fågellivet är 

tillgången till fågelbad en av de mest tacksamma 

och enkla åtgärderna. Därför är en rekommen-

dation att överväga införandet av fågelbad på kyr-

kogårdarna i Tottarp. Det finns flera bra platser 

där man skulle kunna placera sådana. Det opti-

mala fågelbadet ska vara ca 2 cm djupt, gärna 

stort och stå minst 40 cm ovanför markytan. I 

närheten kan det gärna finnas buskage eller andra 

sittmöjligheter där fåglarna kan vänta på sin tur 

eller vila och skaka av sig efter badet.  

• Tillgången till pollen – och nektarrika växter är 

ett grundläggande behov för fjärilar, humlor och 

bin. I dagens odlingslandskap är blommande 

växter en stor brist och genom att välja plante-

ringsväxter med rätt egenskaper kan man både 

tillföra både blomning, få uppleva fjärilsfladder 

och göra en god insats för mångfalden. Många av 

de lämpliga växterna är både robusta och lätt-

skötta och blommar dessutom större delen av sä-

songen. Förslag på sådana finns sist på nästa sida.  

Ryttare- och Ringarehusen 

Även om dessa båda hus ligger utanför kyrkogården 

ägs de genom donation av kyrkan och är en betydel-

sefull del av intrycket av den gamla kyrkogården. De 

ingår också i den värdefulla helhetsmiljö som kyrkan, 

kyrkogårdarna och byn utgör tillsammans. 

Ingemar Ingers har i dokumentet ”Hus och hus-

män i Tottarp Anteckningar om gatuhus och hus-

män” från 1940 (se litteraturlista) skildrat byns äldre 

bebyggelse och dess invånare som det tedde sig vid 

slutet av 1800-talet. I skriften ingår detaljerade be-

skrivningar av Ryttare- och Ringarehusen och om 

dem som bott där. Ingemar Ingers avslutar sin skild-

ring av Ringarehuset såhär:  

” Detta och intilliggande hus är tillika med ett kapital av sys-

konen Bengta och Olof  Jeppson testamenterat till Tottarps 

kyrka. Undertecknad kommer, i egenskap av ombud för 

Riksantikvarieämbetet, att verka för att i en framtid åt-

minstone det ena av dessa hus, det som Olof  Jeppsson och tidi-

gare hans föräldrar bebodde, kommer jämte sina äldre inventa-

rier att bibehållas som ett reservat, som skall utgöra ett min-

nesmärke över husmansbefolkningens i södra Skåne bostads-

förhållanden. Huset är i gott skick, inga inventarier ha blivit 

skingrade därifrån, och en ekonomisk grundval för dess under-

håll förefinnes”. Det är en stark rekommendation att 

kyrkan med hjälp av byggnadsantikvarisk och annan 

sakkunnig medverkan genomför en besiktning av hu-

sen och samtidigt utreder möjligheterna att tekniskt, 

ekonomiskt och administrativt restaurera och bevara 

dem.  

Dörren till Ringarehuset 
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Förslag på planteringsväxter 

Prydnadsväxter som gärna kan användas i plante-

ringar på kyrkogårdar är sådana som blommar länge 

eller är vintergröna. Traditionellt sett har blå och vita 

blommor använts på kyrkogårdar medan röda varit 

tabu med undantag för röda rosor och den rödrosa 

kärleksörten. Vill man gynna insekter som fjärilar och 

vildbin kan man välja växter som lavendel, kärleksört, 

nepeta, timjan och varianter av vädd och salvia. 

 

Funkia – Hosta, tålig och med dekorativt bladverk, 

ibland blommande. En traditionell sort är exempelvis 

gravfunkia, Hosta crispula.. 

 

Hortensia – Hydrangea macrophylla, har en lång blom-

ningstid. 

 

Höstflox – Phlox paniculata, sorten ’Ingeborg från Ny-

bro’ 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 marktäckare.  

 

Kinesisk kärleksört – Sedum spectabile. Sorten 

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

rosa eller vita blommor.  

Kärleksört – Sedum telephium ssp maximum är egentli-

gen mer traditionell än Sedum spectabile i kyrkogårds-

sammanhang. Den är låg och har röda blommor. 

Lagerhägg – Prunus laurocerasus, är vintergrön och 

blommande.  

 

Lök- och knölväxter – (Colchium automnale), krokus 

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

(Fritillaria imperalis), brunröd daglilja (Hemerocallis 

fulva), morgonstjärna (Ornithogalum  umbellatum) och 

trädgårdstulpan (Tulipa gesneriana). 

 

Murgröna – Hedera helix, vintergrön, blommande, 

förr vanlig för att skapa murgrönekullar. 

 

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 av rosorna i Francofur-

tana-gruppen. Det är tålig och kan klara magra jordar 

och skuggiga lägen. 

Andra traditionella sorter är ’Gruss an Aachen’ som 

är en tehybrid och floribundarosen ’Else Poulsen’.  

 

Vintergröna – Vinca minor, traditionella sorter är vin-

tergröna med blå blommor eller Vinca minor ’Alba’ 

med vita blommor. Båda är marktäckare. 

 

Vårtörel – Euphorbia cyparissias. 

 

 

 

 

 

Perenna växter som är rika på pollen och nektar och 

är särskilt betydelsefulla för fjärilar, humlor och bin. 

De flesta är dessutom tåliga och blommar hela som-

marsäsongen. Några förslag är: 

Lavendel – Lavandula angustifolia.  

Stäppsalvia – Salvia nemorosa. 

Lammöron (blommande sorten) – Stachys byzantina 

Kantnepeta – även kallad kattmynta, det finns flera 

olika varianter. 

Vädd – olika sorter, t ex Japansk vädd – Scabiosa japo-

nica  som är en låg variant (20-30 cm). 

Timjan – Thymus spp – olika sorter. De krypande kan 

bli marktäckande medan de buskliknande håller sig på 

sin plats. 

 

 

  
Perenner med varumärket Grönt kulturarv® 

har funnits i odling i Sverige sedan före 

1940. De har lång odlingstradition, intres-

sant kulturhistoria och bra odlingsegen-

skaper. Sorterna har samlats in inom Pe-

rennuppropet som var  en landsomfattande 

inventering av äldre prydnadsperenner mel-

lan 2003 och 2010. Perenner med märket 

Grönt kulturarv® är utvalda att bevaras i 

den svenska genbanken. 

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

Församlingen anger följande mål-
sättningar och utvecklingsplaner för 
Tottarps kyrkogård: 
 
Tottarps kyrka och kyrkogårdar varit en central plats 

för folket i socknen åtminstone sedan tidig medeltid 

då kyrkan byggdes. Kyrkogården som har varit i bruk 

sedan kyrkan byggdes på 1100-taletvisar upp spår 

från olika tidsperioder och är av central betydelse för 

byns och socknens historia. På så sätt har kyrkogår-

den ett stort traditionsvärde. Den gamla kyrkogården 

har arkitekturhistoriska värden eftersom den med sin 

form och struktur är representativ för skånska 1800-

talskyrkogårdar. På delar av den gamla kyrkogården 

finns en ännu äldre karaktär bevarad och med karak-

tärsdrag som har stora kyrkogårdshistoriska värden.  

De äldre kalkstensgravvårdarna har också ett stort 

och samlat kulturhistoriskt värde och åldersvärde. 

 

Det finns idag stor tillgång till icke utnyttjade grav-

platser på Tottarps kyrkogård. 

 

Tottarps kyrkogård har med sina mycket gamla anor 

ett stort kulturhistorisk värde, som församlingen har 

ambitionen att efter bästa förmåga bevara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrkogården – en värdefull helhetsmiljö 

• Mångfalden av gravplatser- och vårdar ska beva-

ras för att kunna tydliggöra olika tiders samhälls-

strukturer, stilideal och värderingar 

• I de områden som utmärkts som områden med 

höga kulturhistoriska värden eller med stor bety-

delse för kyrkogårdens karaktär ska: 

 

o Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och 

yttre kringomgärdning 

o Kyrkogårdens gångar och yttre begräns-

ningar såsom murar och staket bevaras 

o Gravvårdarna i första hand bevaras på plats 

 

Förbättra tillgängligheten till kyrkogården genom att: 

• Entren till gamla kyrkogården ska tillgänglighets-

anpassas. Tidplan: 2021 

• Toaletten i kapellet ska renoveras och i samband 

härmed ska göras en bedömning av om det är 

möjligt att tillgänglighetsanpassas. Tidplan: sen-

ast 2021  

• Belysningen på kyrkogården ska förbättras. Tid-

plan: 2021 

• Vagn för vattenkannor ska införskaffas till ser-

viceplatsen på gamla kyrkogården. Tidplan : 2020 

• Singel runt kyrkan och i gångsystemet ska vara av 

samma slag som ligger på gravplatserna (bättre 

framkomlighet för de som tar sig fram med hjul). 

 

Yttre avgränsningar 

• Den södra muren och staketet på gamla kyrko-

gården är i stort behov av renovering. Vildvinet 

som växer på staketet tas bort 2020 och staketet, 

grinden och muren renoveras senast 2021. 

• Västra kyrkogårdsmuren underhålles och renove-

ras 2020 

• Den blandade häcken på den norra kortsidan av 

den nya kyrkogården ersätts med en enhetlig 

avenbokshäck inom två år. 

 

Grindar 

• Samtliga grindar och grindstolpar ses över, reno-

veras, rostskyddsbehandlas och målas. Tidplan: 

senast 2022 

 

Vägar och gångar 

• Gångarna på kyrkogården fylls vid behov på med 

singel så att ytan förblir packad och framkomlig 

Ny singel ska vara av samma fraktion och färg 

som tidigare 

 

Gravplatser 

• Befintliga buxbomsomgärdningar ska bevaras 

och skyddas från skada. 

• Tre gravplatser med kedjor och järndetaljer ska få 

rostskyddsbehandling och målning inom fem år. 

 

Gravvårdar 

• På den gamla kyrkogården finns 19 gravvårdar av 

kalksten, varav flertalet är påverkade av vittring. 

Dessa gravvårdar ska dokumenteras, kvarva-

rande inskriptioner tydas och skrivas ner. Ste-

narna ska undersökas av stenkonservator för att 

bedöma status och förslag på lämpliga åtgärder. 

Tidplan : 2020 

 

• Ett stort antal gravstenar på återlämnade grav-

platser är i behov av att monteras om. Medel för 

detta ska anslås i budget för 2020 och 2021. 
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Planteringar 
• På några gravplatser har förvuxna städsegröna 

buskar tagits bort. För att bevara kyrkogård  ens 

karaktär och naturvärden ska dessa återplanteras 

med nya buskar. 

 

Förbättra drift och skötsel/skötselkostnader 
genom att  
• Säkerställa att drift och skötsel av kyrkogården  

sker på ett så väl kostnadseffektivt som arbetsmil-

jömässigt säkert sätt 

• Låta de rekommendationer som finns i VOU ut-

göra ett stöd för arbetet på kyrkogården 

 

Ryttare- och Ringarehusen  
• Det bör i medverkan av byggnadsantikvariskt 

sakkunniga personer genomföras en besiktning 

av husen och utreder möjligheterna att restaurera 

och bevara dem. 

 

  

Flygoto från söder. Fotograf Pär-Martin Holmberg, HioPhoto. Bildrättigheter: Lunds stift 
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Ordförklaring 

Kulturhistoriska kriterier  

Arkitektoniskt värde 
Grundar sig på estetiska egenskaper och kvaliteter 
såsom gestaltning, proportioner och helhetsintryck. 
Det kan tillämpas på gravvårdar samt hela kvarter 
eller kyrkogårdar.  

Arkitekturhistoriskt värde 
Formgivning som är tidstypisk (rep.) eller ovanlig 
för sin tid. Det kan avspeglas i gravvårdarnas ut-
formning, storlek, material, yttäckning eller kring-
gärdning såsom smidesstaket eller stenram. Det kan 
även tillskrivas gravkvarterens respektive kyrkogår-
dens struktur och form med stora sammanhängande 
gräsmattor eller smala grusgångar.   

Hantverksmässigt värde 
Utgår från gravvårdar som visar en hög hantverks-
skicklighet eller speciell tillverkningsmetod. Det be-
rör ofta äldre gravvårdar och utsmyckningar som 
vanligtvis inte är industriellt tillverkade, såsom kalk-
stens- och marmorvårdar, gjutjärnskors eller smi-
desstaket.  

Konstnärligt värde 
Har sin grund i det arkitektoniska uttrycket, men 
med betoning på dekor och utsmyckning. Det kan 
exempelvis röra sig om en gravvård med en uthug-
gen dekor eller en skulptur.  

Kulturhistoriskt värde 
Definieras som den kunskap eller förståelse som kan 
inhämtas både från materiella och immateriella 

företeelser. Som exempelvis olika händelser, histo-
riska sammanhang eller människors skilda livsvill-
kor. Dessa kan exempelvis avspeglas i gravkvarter 
eller gravplatsers utformning. 

Lokalhistoriskt värde 
Berättar om ortens historia ur ett lokalt perspektiv. 
Det kan vara gravvårdar resta över personer som 
haft betydelse i bygden, titlar med tydlig lokal kopp-
ling, gårdsnamn eller inskriptioner som berättar om 
lokalt betydelsefulla händelser.   

Miljöskapande värde 
Grundar sig på en sammanhållen miljö eller ett ob-
jekts läge. Exempelvis kan en gravvårds placering 
vara särskilt betydelsefull för helhetsintrycket på kyr-
kogården eller inom ett visst gravkvarter.  

Samhällshistoriskt värde 
Berättar om samhällets historia utifrån ett lokalt, reg-
ionalt eller nationellt perspektiv.  Det kan exempel-
vis vara gravvårdarnas utformning, inskriptioner el-
ler yrkestitlar som berättar om tidigare samhällsför-
ändringar och företeelser.   

Socialhistoriskt värde 
Beskriver människors villkor och deras sociala ställ-
ning i samhället under olika tider. Det kan ta sig ut-
tryck genom gravvårdars placering, storlek, material, 
yrkestitlar och inskriptioner. Även avsaknaden av in-
skriptioner, titlar eller bestående gravvårdar berättar 
om tidigare sociala villkor som klasstillhörighet och 
genus. 

Symbolvärde 
Kan skapas avsiktligt eller omedvetet. Kyrkor har 
ofta ett symbolvärde kopplat till deras långgående 

funktion och placering. Gravvårdar kan istället ha 
inskriptioner som förmedlar en händelse med sym-
bolisk innebörd.  

Åldersvärde 
Utgår ifrån en kyrkogårds, gravkvarters eller grav-
vårds ålder. En gravvård rest före mitten av 1800-
talet har ett starkt åldersvärde då de är fåtaliga, men 
även gravvårdar tillkomna under senare delen av 
1800-talet samt början av 1900-talet kan inneha ett 
sådant värde.  

Rödlistan: 
Rödlistan sammanställs av flera expertkommittéer 
vid Artdatabanken/SLU i Uppsala och uppdateras 
vart 5:e år. Hotade arter omfattas av rödlistans ka-
tegorier CR, EN och VU.  

 

  Rödlistans kategorier: 

 

Re  Nationellt utdöd 

 

CR  Akut hotad (Critically endangered) 

 

EN  Starkt hotad (Endangered) 

 

VU  Sårbar (Vulnerable) 

 

NT  Nära hotad (Near threatened) 
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http://www.lantmateriet.se 

Carlotta, kulturen i Lund: 
http://carl.kulturen.com/ 

Kulturmiljöbild: 
http://kmb.raa.se/cocoon/bild/public_search.html 

Gravar.se 
http://gravar.se/ 

Riksintressen för kulturmiljövården – Skåne Län: 
http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplane-
ring/riksintressen/ 

Information om Uppåkra: 
https://www.uppakra.lu.se/ 

Trädportalen: 
http://www.tradportalen.se 

Artportalen: 
https://www.artportalen.se/ViewSighting/Search-
Sighting 

Rödlistan: 

https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/rod-

listning/ 

Artskyddsförordningen: http://www.noti-

sum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm  

Handbok för artskyddsförordningen, del 1: 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publi-

kationer/978-91-620-0160-5.pdf 

Biotopskyddsområden, Naturvårdsverkets hand-

bok:  

http://www.naturvardsverket.se/Om-Natur-

vardsverket/Publikationer/ISBN/0100/978-91-

620-0176-6/  

Kristianstad 2019-09-17 

Karin Hernborg 

https://www.nordgen.org/ngdoc/plants/publications/kulturreliktplanter/CRP_sv_web_2013.pdf
https://www.nordgen.org/ngdoc/plants/publications/kulturreliktplanter/CRP_sv_web_2013.pdf
http://luf.ht.lu.se/SerM/06001-06500/M%206451.pdf
http://luf.ht.lu.se/SerM/06001-06500/M%206451.pdf
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/504/9789172096721.pdf?sequence=5
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/504/9789172096721.pdf?sequence=5
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/504/9789172096721.pdf?sequence=5
http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/
http://www.lantmateriet.se/
http://carl.kulturen.com/
http://kmb.raa.se/cocoon/bild/public_search.html
http://gravar.se/
http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/riksintressen/
http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/riksintressen/
https://www.uppakra.lu.se/
http://www.tradportalen.se/
https://www.artportalen.se/ViewSighting/SearchSighting
https://www.artportalen.se/ViewSighting/SearchSighting
https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/rodlistning/
https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/rodlistning/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0160-5.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0160-5.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/0100/978-91-620-0176-6/
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/0100/978-91-620-0176-6/
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/0100/978-91-620-0176-6/
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Bilaga 1 – Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar 

Här redovisas och värderas ett urval av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och gravvårdar på Tottarps gamla och nya kyrkogård. Viktigt att poängtera är att detta är ett urval. 

Några gravvårdar är helt unika och andra representerar flera med liknande utformning. Alla ingår de i den mångfald av gravvårdar och gravplatser av olika ålder, material och 

karaktär som finns på kyrkogårdarna i Tottarp. Alla kan tillskrivas värden och ingår i det större sammanhang som skapar kyrkogårdens historia och karaktär. 

 

 

Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser och gravvårdar - Gamla kyrkogården (se planritning sid. 61): 

 
Gravplats-
nummer 

Gravvård, beskrivning Inskriptioner Gravplats och växtlighet Värdebedömning och åtgärdsförslag 

Onumrerad Äldre kalkstensgravvård som avslutas 
uppåt i ett tredelat krön med cirkel-
formade dekorationer. De tre cirk-
larna är dekorerade av sjuuddiga 
stjärnor i upphöjd relief. Under den 
största, mittersta cirkeln finns ett tri-
angulärt fält med dekor av ett 
änglahuvud och vingar.  
Textfältet är ovalt och omges nederst 
av bladslingor och överst av två me-
daljonger på ömse sidor. 

I skrivstil: 
Denna sten 

förvarar minnet 
af 

hemmans ägaren 
Jöns Broddeson 

Född den 22 Juni 
1765 

Död den 27 Augusti 
1841 

Gravvården som står med ryg-
gen mot den östra gränsen, di-
rekt söder om gravplats nr 177 
och fritt placerad i kyrkogårdens 
grusläggning. 
 
På gravvårdens ovansida växer 
den naturvårdsintressanta kalk-
vägglaven. 
 

Gravvården är en av dem som representerar den 
gamla kyrkogårdens äldre kalkstensgravvårdar. 
Denna är i förhållandevis bra skick med text och 
reliefer bevarade.  
 
Åtgärdsförslag: Översyn och bedömning av sten-
konservator och så långt möjligt åtgärder för 
långsiktigt bevarande. Kalkvägglaven på södra 
delen av stenens ovansida sparas från åtgärder.  
 

Onumrerad En enkel marmorskiva, ca 30x40 cm 
stor och 2 cm tjock.  
Inskription är densamma på bägge si-
dor. Ena sidan är vittrad, påväxt med 
lavar och delvis otydbar, den andra 
(baksidan mot muren) är i bättre 
skick. 
 

HANS GUNNAR  
*30/3 † 15/7 1892 
(oläsligt) 16 Ps 345 V 5 

Gravvården står lutad mot västra 
muren 

En enkel, anspråkslös gravvård över ett litet barn 
som tillskrivs både ett samhällshistoriskt värde 
och miljöskapande.  
 
Åtgärdsförslag: Som en av få bevarade barngra-
var har gravvården betydelse Vården står inte 
längre på sin ursprungliga plats. Den kan för-
slagsvis flyttas ihop med övriga bortplockade 
äldre gravvårdar i ett lapidarium.  
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101 Gravvård av kalksten från första hal-
van av 1800-talet. Den halvrunda 
ovandelen pryds av en uppåtgående 
sol. Stenen är vittrad och har en ge-
nomgående spricka som är lagad med 
järnkrampor. Den inristade texten i 
på framsidan är i skrivstil och har 
delvis vittrat bort. 

I skrivstil: 
 
Minnesvård öfver förra Kyrkovärden 
och Rusthållaren Lars Nilsson Född 17 
NOV 1777 Kabbarp  
Dog derstädes den 15 … resten oläsligt 

Gravplatsen har enligt lokal trad-
ition hört till ett hemman. I detta 
fall ett i Kabbarp. Vid en försälj-
ning av gården övergick grav-
platsen till de nya ägarna. Två 
äldre gravvårdar från tidigare 
ägarfamilj står kvar tillsammans 
med två från de nya ägarna. De 
äldre gravvårdarna står på öppen 
jord. Den nyare, främre delen av 
gravplatsen är grustäckt och bux-
bomsomgärdad med planterings-
ytor med ädelcypress, rosor och 
sommarblommor (2019 bego-
nior). 

Gravvården är som den äldsta av fyra vald att re-
presentera en gravplats med en intressant historia 
kopplat till hemmansrelaterade gravplatser, lokalt 
kallade ”Lijsta” (se beskrivning sidan 14). Grav-
platsen och de två äldre gravvårdarna har relate-
rat till detta ett lokalhistoriskt, kulturhistoriskt 
värde och ett åldersvärde.  

112 På toppen av en sten av grå granit, 
finhuggen i en fyrsidig och lätt run-
dad och avsmalnade form står ett 
kors av brons monterat. På korsets 
mitt sitter en stiliserad fågel och ne-
danför den hänger en mjukt formad 
textplatta på korsarmarna. Längst 
upp pryds korset av ytterligare ett li-
tet kors och på korsarmarnas slut av 
var sitt litet hjärta.  

JAN 12/4 1932 1.5 1945 
 
På huvudgravvården: 
 
STOMBERG 
1902 SVEN 1982 
1904 ESTER 1994 
1932 JAN 1945 
HAMPUSGÅRDEN 

Gravvården står på en gravplats 
tillsammans med en huvudgrav-
vård från samma familj. Grav-
platsen som inramas av buxbom 
är även uppdelad av infattnings-
häckar. I två yttre sektioner 
växer röda rosor och på en plan-
teringsyta kring huvugravvården 
kärleksört. Den aktuella gravvår-
den finns i den vänstra sekt-
ionen. 

Gravvården har tagits med i urvalet eftersom den 
är unik i sitt slag, har ett konstnärligt värde och 
bidrar till upplevelsevärdet på kyrkogården. Den 
har också via inskriptionen på gravplatsens hu-
vudgravvård en lokal förankring och en tänkvärd 
antydan om en familjs historia och därmed ett 
lokalhistoriskt värde. 
 

117 
Gravvård 1 

Tvådelad, hög, gravvård i nationalro-
mantisk stil, av finhuggen grå granit 
och med ett välvt krön. Ovanför den 
polerade, upphöjda textplattan deko-
reras stenen av ett skulpterat kors 
omgivet av eklöv. 
Gravvården är tillfälligt säkrad i vän-
tan på dubbning. 
 

VAGNMAKAREN  

JEPPA PERSSON 
* 8/7 1826 †12/7 1916 

HUSTRUN  

ELNA PERSSON 
* 12/9 1833 † 24/3 1890 

 
 

Gravplatsen är grustäckt, omgär-
dad av buxbomshäckar och sak-
nar planteringar 

Gravvården representerar en av de få på kyrko-
gården i en sen och något avskalad jugendstil. 
Den skulpterade dekorationen är hantverksmäss-
igt skickligt utförd.  
Gravvården har både ett arkitekturhistoriskt 
och hantverksmässigt värde.  
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117 
Gravvård 2 

Tredelad gravvård i röd granit. med 
ett brutet krön. Ovanför den pole-
rade textplattan, som även den har 
ett brutet krön finns ett inhugget 
kors. 
Den översta delen av gravvården är 
nerlyft och står lutad mot den dubbla 
sockeln. 

DRÄNGEN JÖNS PÅLSSON  
* D 17/2 1843 
† D 9/8 1879 

SV PS 479 4-6V 
JOH EV. 11 2526 

Som ovan (117:1) Jöns Pålsson var sannolikt dräng hos vagnmaka-
ren Jeppa Persson och blev begravd på gårdens 
gravplats. Gravvården har med hänvisning till 
detta ett Samhällshistoriskt och lokalhisto-
riskt värde.  
 
Åtgärdsförslag: Den övre stenen är nerlyft av sä-
kerhetsskäl och kan förslagsvis återmonteras i 
samband med åtgärder på övriga gravvårdar av 
samma anledning. 

120 
Gravvård 1 

Tvådelad gravvård av sandsten med 
en infälld textplatta av marmor, Vår-
den har en naturromantisk stil som 
framförallt förekom under 1850-70-
talet. Både sockel och livsten är de-
korerade av ett skulpterat bladverk av 
ek. På stenens ovansida finns ett hål 
där det bör ha suttit ett kors i mar-
mor. Textplattan är vittrad och tex-
ten därmed svårläst och delvis för-
svunnen. 

Texten på den vittrade textplattan av 
marmor är svårtydd. Dock kan namnet 
Nils Mårtensson läsas på den nästö-
versta raden. 

På gravplatsen som sannolikt är 
en familjegrav står fyra gravvår-
dar av olika ålder och stil, detta 
är den äldsta.  
Gravplatsen är grustäckt och 
omgärdad av buxbomshäckar. 
Kring de två yngsta gravvårdarna 
finns en mindre stenram för 
planteringar. 

Gravvården är en av knappt en handfull i samma 
stil på kyrkogården. Detta är den största och 
mest välbevarade. Gravvården har både ett hant-
verksmässigt och arkitekturhistoriskt värde. 
 
Åtgärdsförslag: För att förlänga stenens livslängd 
behöver påväxten av mossa tas bort. Utvärdering 
och förslag på bevarandeåtgärder av en stenkon-
servator rekommenderas. 

120 
Gravvård 2 

Tvådelad gravvård i marmor stående 
på en sockel av röd granit. Stilen är 
nygotisk och typisk för en period un-
der 1860-80-talet. Livstenen har en 
tredelad ovandel med dekoration av 
ett skulpterat bladverk av murgröna. 
Textytan är försänkt, har en rundad 
överkant och är omgiven av en ram. 
Överst på stenen sitter ett kors i mar-
mor.  
 
 
 

LANDTBRUKAREN 
JÖNS BENGTSSON  

* D. 11/3 1818 † D. 11/10 1883 
HUSTRUN 

BENGTA NILSSON 
* D 26/6 1824 †D. 27/3 1911 

Se ovan (120:1) Detta är en av totalt fyra äldre gravvårdar av 
marmor på kyrkogården. Alla är från 1800-talet. 
De övriga tre står på gravplatserna 110, 137 och 
149. Just denna har både ett hantverksmässigt 
och arkitekturhistoriskt värde. Med sitt uttryck 
och som en av de få i sitt slag har den också ett 
miljöskapande värde 
 
Åtgärdsförslag: Gravvårdens livsten har någon 
form av påväxt/ytförändring, är påverkad av vitt-
ring. Det skulle behöva ses över av en stenkon-
servator och så långt möjligt åtgärdas. 



 

52 |Tottarps kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2019 

123 Denna gravplats som sannolikt repre-
senterar ett hemman har åtta gravvår-
dar varav sex är äldre kalkstensgrav-
vårdar. Flera av dessa är vittrade och 
texten försvunnen. Två har spår av 
text på båda sidor. Den vård som är 
utvald att beskrivas här är av grå 
kalksten på en dubbel sockel. Den 
översta delen av sockeln är av kalk-
sten och den understa av röd granit. 
Livstenen har en rundbågig textplatta 
av marmor och ett kors av marmor 
på det spetsbågiga krönet.  
På krönet sitter en platta av biskvi-
porslin infogad med motivet ”Jul-
glädje i himlen” av Thorvaldsen. 

MINNE ÖFVER 
HEMMANSEGAREN 

PEHR JÖNSSONS I KABBARP 
ÖMT ELSKADE HUSTRU 

ELNA NILSDOTTER 
F.Å N.11 KABBARP DEN20/1 1838 
D.Å N.7 DERSTÄDES D.20/5 1871 
ÖMT SÖRJD OCH SAKNAD AF 

MAKE 2.NE BARN OCH 
5 STYVBARN 

 
PS 468 V 12 13 14 

Gravplatsen är täckt av grus och 
omgiven av buxbomshäckar. 
Planteringar saknas. 

Gravvården har en tidstypisk utformning med en 
blandning av material och dekorelement. Denna 
typ av gravvårdar förekom under perioden 1850-
1890. Denna vård är ovanligt välbevarad. På kyr-
kogården finns ytterligare en handfull av liknande 
utformning. Tre av dem står i lapidariet vid den 
västra murens norra slut.  
Gravvårdens utformning har ett arkitekturhisto-
riskt värde och kopplingen till ett hemman i 
socknen och till en äldre gravplats både ett lokal-
historiskt och miljöskapande värde.  

133 Gravvården är liggande, rektangulär 
och av röd kalksten. Den är stilrent 
utformad med en något upphöjd cen-
tral yta omgiven av en skulpterad ram 
i repliknande stil.  
Texten är av brons.  

LÄRARINNAN 
HILDA HENRIKSSON 

I 
TOTTARP 

*1891 
†1941 

Gravplatsen är grustäckt och 
omges av buxbomshäckar. Utö-
ver gravvården finns här också 
en sittbänk, även den av röd 
kalksten.  

Detta är en av kyrkogårdens få kvinnogravar och 
representerar en yrkeskvinna med sin titel.  
Gravvården och den tillhörande sittbänken har 
ett hantverksmässigt värde och minnet av byns 
lärarinna ett lokalhistoriskt värde.  

137 Gravvården i form av ett kors i gjut-
järn. Korset är överst dekorerat av en 
fjäril, en symbol för själen. Nederst 
står en sörjande putto med en upp 
och nervänd fackla, en symbol för 
den slocknade livslågan. Texten är i 
upphöjd relief på korsarmarna.  

MINNE EFTER ÅBOEN JÖNS AN-
DERSSONS Å NO 2 TOTTARP 
AFLIDNA DOTTER KJÄRSTI 
FÖDD D. 29 SEP 1849 DÖD D. 28 
JUNI 1852 

Korset står fritt i den onumre-
rade gräsyta på kyrkogårdens 
sydöstra sida där flera gravvårdar 
står på rad.  

Gravvården tillhör en barngrav och har tillsam-
mans med hänvisningen till ett hemmansnum-
mer i socknen både ett social- och lokalhisto-
riskt värde  
Gravvården som är den enda av gjutjärn på kyr-
kogården är av en typ som framförallt var popu-
lära under 1800-talets andra hälft och ingår i tidig 
svensk industrihistoria. Den har därför även ett 
arkitekturhistoriskt och miljöskapande värde.  
 
Åtgärdsförslag: Korset är i behov av rostskydds-
behandling och därefter målning med svart linol-
jefärg. Konsultation med expertis på området re-
kommenderas.  
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150 
Gravvård 1 

Gravvården som är tillverkad av mar-
mor är utformad som en uppslagen 
bok som vilar på en lutande sockel. 

JÖNS SVENSSON 1863-1950 
HUSTRUN HANNA 1870-1960 
Jesus är ett tröstrikt namn  
Och i all nöd vår säkra hamn 

Gravvården är en av sex på en 
stor familjegravplats. Tre av de 
övriga gravvårdarna är högresta 
och av blankpolerad diabas. 
Gravplatsen är grusbelagd, om-
gärdad av buxbom och saknar 
planteringar.  

Gravvården är unik i sitt slag och har därför ett 
miljöskapande värde. Utformningen som en 
bok skulpterad i marmor ger den också ett hant-
verksmässigt värde.  
 
Åtgärdsförslag: ”Boken” har någon form av 
påväxt/ytförändring, är svagt påverkad av vitt-
ring. Tillståndet skulle behöva bedömas av en 
stenkonservator och om möjligt åtgärdas. 

150 
Gravvård 2 

Högrest tredelad gravvård av diabas 
med ett profilerat krön. Framsidan av 
livstenen och den höga sockeln sock-
eln är polerad och dekorerad av mo-
tiv som både är inhuggna och bläst-
rade och delvis ger ett tredimension-
ellt intryck. 

Lantbrukaren 
Hans Svensson 

Tirup 
* 1860 † 1932 

 
(Text i skrivstil) 

Se beskrivning ovan Gravvården är en av flera liknande högresta vår-
dar av diabas som bidrar till karaktären på den 
norra delen av kyrkogården. Just denna är från 
1930-talet i en stil som har en koppling till den ti-
dens nya tekniska utveckling som gav möjligheter 
till nya former av dekor. Gravvården tillskrivs ett 
miljöskapande värde liksom ett arkitekturhi-
storiskt värde.  

165 Hög gravvård av diabas som är mon-
terad på en sockel av röd granit. På 
livstenens framsida finns en polerad 
siluett av en gravvård. På baksidan 
liksom på sockeln är stenen bearbe-
tad för att ge ett naturstensliknande 
utseende.  

LANDTBRUKAREN 
ANDERS MÅNSSON 

* 16/6 1838 † 27/5 1928 
HUSTRUN 

* HANNA MÅNSSON 
28/2 1842 † 30/5 1912 

Gravplasten, är grustäckt, omges 
av buxbomshäckar och har en 
plantering av rödblommande ro-
sor.  

På den centrala delen norr om kyrkan är en stor 
del av gravvårdarna på kyrkogården höga och av 
diabas. Detta är en av dem men i en stil som det 
bara finns en av. Som gravvård representerar den 
också en av alla dem som tillhör ett lantbrukar-
par. Gravvården har ett hantverksmässigt och 
lokalhistoriskt värde  

177 Gravvården är utförd i blankpolerad 
diabas i en pampig klassisistisk stil 
med drag av art deco. Gravplatsen 
omges av en stenram med låga fyr-
kantiga stenpelare och mellan dem 
svartmålade runda järnstänger. 

HANS JÖNSSON 
* I TOTTARP 23/4 1847 

† DÄRSTÄDES 21/7 1926 
HUSTRUN 

HANNA JÖNSSON 
* I KYRKOBY 14/3 1851 
† I TOTTARP 11/3 1931 

PS. 593. 
 
 
 

Gravplatsen är grustäckt och har 
inga planteringar. 

Gravplatsen är en av kyrkogårdens få stenomgär-
dade gravplatser. Gravvården är utförd i en stil 
som är typisk för tiden kring 1920-30 talet och är 
den enda i sitt slag på kyrkogården. Den tillskrivs 
därför både ett miljöskapande och arkitekto-
niskt värde.  
 
Åtgärdsförslag: Järnstängerna har börjat rosta 
och behöver ses över av den anledningen. 
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181 På denna familjegrav är gravvården i 
en typisk 1900-talsform, låg och 
bred. Vården är av marmor som där-
emot är en otypisk bergart för samma 
tid. Texten på stenen är av metall i 
upphöjd relief. 
I gravplatsens grusläggning är tre 
svartmålade kors i smidesjärn monte-
rade. Sannolikt som minne av avlidna 
familjemedlemmar. På gravplatsen 
står också en liten sittbänk med gav-
lar av svartmålat järn. 

C.AUG. INGEMANSSONS 
FAMILJEGRAV 

Gravplatsen är grustäckt och 
omges på tre sidor av buxboms-
häckar. En stensarg framför 
gravvården avgränsar en plante-
ringsyta. På ömse sidor om vår-
den växer buskar av lagerhägg 
och i planteringsytan kärleksört 
som perenn. Bakom vården reser 
sig en vägg av välväxt ädelcy-
press.  

Gravvården och gravplatsen har med sin kopp-
ling mellan smedyrket och den unika utform-
ningen med de liggande korsen både ett miljös-
kapande och lokalhistoriskt värde.  

200 Gravvården som till största delen är 
av polerad diabas består av en bruten 
kollon på en fyrkantig sockel där tex-
ten är inristad på alla fyra sidor. 
Sockeln av diabas står i sin tur på en 
fyrkantig bas av granit. Kolonndelen 
har lossnat och är nerlagd på marken. 
Den brutna kolonnen användes som 
symbol för det avbrutna livet. 

Sid 1: UPPREST AV SMEDEN N.J. 
SJÖHOLMS 1912 
IDAS MINNE N08 SÅNGEN 201 
SID 2:HUSTRUN KARNA 1844-
1921 
SID 3: SONEN JOHAN 1877-1906 
DOTTERN IDA 1886-1906 
SID 4: SONEN JÖNS OCH DOT-
TERN JOHANNA VILAR PÅ AN-
NAN ORT 
På kolonnen: Familjegraf (skrivstil) 

På gravplatsen som är en av de 
mindre på kyrkogården växer en 
högväxt och flerstammig tuja. 
Gravplatsen har öppen jord och 
omges av buxbomshäckar. 

Gravvården är en av många högresta gravvårdar 
av diabas från tiden 1880-1920 på den gamla kyr-
kogården. Denna är dock ensam i sitt slag.  
Gravvården har ett arkitekturhistoriskt och 
miljöskapande värde. Med relationen till ett 
hantverksyrke och som barngrav har den också 
ett samhällshistoriskt värde.  
 
Åtgärdsförslag: Återmontering av kolonnen och 
eventuellt beskärning av tujan kan behövas för 
att göra plats för kolonnen på höjden. 

 
  



 

   

Onumrerad gravvård från barngrav med samma inskription på båda sidor. 

Gravplats 101 med de två äldre gravvårdarna längst bak. Onumrerad äldre kalkstensgravvård söder om gravplats 177 
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Gravplats 101, detalj av beskriven kalkstensgravvården. Gravplats 112 
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Gravplats 117, gravvård 2 

Gravplats 117, gravvård 1 

Gravplats 120, gravvård 1 
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Gravplats 120, gravvård 2 

Gravplats 123, översikt 

Gravplats 123, beskriven gravvård 
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Gravplats 133 

Gravplats 137 
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Gravplats 150, gravvård 1 

Gravplats 150, gravvård 2 
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Gravplats 165, gravvårdens fram- och baksida Gravplats 177 
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Gravplats 181 Gravplats 200, detalj nedan 
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Tottarps gamla kyrkogård med urvalet av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser markerade i gult. Gravkarta från Uppåkra församling (redigerad) 
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Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser och gravvårdar - Nya kyrkogården (se planritning sid. 68): 

 
Gravplats-
nummer 

Gravvård, beskrivning Inskriptioner Gravplats och växtlighet Värdebedömning och åtgärdsförslag 

302 På denna stenomgärdade gravplats 
består hela den bortre kortsidan av 
en gravvård bestående av tre sekt-
ioner. I mitten står en bred och låg 
sten med ett brutet krön dekorerat 
av en uppåtgående sol och på 
ömse sidor om denna två lägre 
rektangulära delar. Alla tre har in-
huggna inskriptioner som är ifyllda 
med svart färg. 

KANTORN & FOLKSKOLLÄRAREN 
 I TOTTARP 

C W OSCARSSON 
* 1864 † 1929 

HUSTRUN KERSTIN 
* 1876 † 1967 

På sidostenarna: 
1900 SONJA 1901 

1916 KJELL TORE 1916 
ÄNKEFRU MARIA CARLSSON 

1836-1916 
TANDLÄKARE 

1902 ERIK OSCARSSON 1966 
TANDLÄKARE 

1901 STINA OSCARSSON HILDE-
BRAND 

 

Gravplatsen omges av en 
stenram med låga pelare 
med en pyramidformad 
topp både i hörn, mitt på 
långsidorna och på ömse 
sidor om en ingång på den 
främre kortsidan.  

Gravvården har ett lokalhistoriskt 
värde eftersom den representerar en 
person med stark koppling till Tottars 
by både som lärare och kantor. Av in-
skriptionerna kan man också ana en fa-
miljehistoria som inrymmer både för-
lust och framgång vilket ger den ett 
samhällshistoriskt värde.  
 
Gravplatsen och gravvårdens utform-
ning är tidstypisk för övergången 1920-
30-tal och har därför ett arkitekturhi-
storiskt värde. Som en av få stenom-
gärdade gravplatser har den också ett 
miljöskapande värde.  

312 På denna gravplats står en högrest 
och grovhuggen gravvård av granit 
i bautastensform. Texten framgår i 
upphöjd relief mot finhuggna text-
band. Stenen som inte har någon 
sockel är jämnbred och avlutas 
uppåt av en något avrundad topp.  

HANDLANDEN 
S.AUG ANDREN 

1874-1941 
HUSTRUN 

MARIA ANDREN 
1870-1918 

SONEN GÖSTA 
1904-1905 

Gravplatsen är täckt av 
grus och omges av bux-
bomshäckar. Planteringar 
saknas. Framför stenen 
finns stubbar efter en bort-
tagen buske och i den alm-
skott som sannolikt är 
självsådda.  

Gravvården representerar en stil som 
var typisk för tiden kring sekelskiftet 
18/1900 och en bit in på 1900-talet. 
Den kan ha varit en av de första grav-
vårdarna som uppfördes på den nya 
kyrkogården som invigdes 1914.  
 
Gravvården tillskrivs ett arkitekturhi-
storiskt och miljöskapande värde.  

329 Gravvården som har en rektangu-
lär form är av tillverkad av kalk-
sten. På det halcirkelförmade krö-
net pryds stenen av en upphöjd re-
lief av en uppåtgående sol bakom 
en skärm av stiliserade moln.  

Landtbrukaren 
Anders Jonsson 

8 Juli 1848 † 3 Juli 1924 
Hans Maka 

Anna Jonsson 
Jan 1854 † 8 april 1921 

Gravvården står tillsam-
mans med ytterligare fyra 
gravvårdar på en större 
grustäckt gravplats. På den 
bortre kortsidan avgränsas 
den av kyrkogårdens aven-
bokshäck och i övrigt av 

Gravvården har en unik utformning 
som med valet av bergart, format och 
text för tankarna till äldre Skånska 
kalkstensgravvårdar. Den tillskrivs där-
för ett konstnärligt värde och har 
med sin unika utformning även ett 
miljöskapande värde.  
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Texten är inristad på en rektangu-
lär textplatta med skrivstil och 
ifylld med svart färg enligt stilen på 
gamla skånska kalkstensgravvår-
dar.  

buxbomshäckar. Gravplat-
sen saknar planteringar. 

 
Ätgärdsförslag: 
Översyn av stenkonservator och ifyll-
nad av texten som för närvarande är 
svårläst.  

332 Tre gravvårdar av grå och röd 
kalksten är inmurade en bit ifrån 
varandra i en tegelmur med två 
ändstolpar utmed gravplatsens 
bortre kortsida. På gravvården 
längst i väster finns två textfält 
inom bågformade valv omgivna av 
kolonner. Textfälten dekoreras av 
var sin medaljon med vardera en 
svan och en ros i relief. I mitten 
sitter två plana och näst intill 
kvadratiska kalkstensplattor där 
textfälten omges av inristade ra-
mar. Gravvården i öster är lig-
gande, rektangulär och med en 
oval textplatta omgiven av en 
skulpterad bladkrans och med strå-
lande solar från alla fyra hörn. 

Från väst till öst:  
Malin Holmström-Ingers  
* 13.9.1872 † 3.2.1938 
Ungdomens fostran och sången gav hon 
sin andes kraft 
Enoch Ingers 
* 1.9.1870 † 23.11.1951 
Du gav mig frimodighet och min själ fick 
kraft 
 
Signe Holmström 1874-1927 
Stöd mig ej låt mig falla paradiset jag såg 
Ingemar Ingers 
* I Tottarp 8/2 1904 † I Lund 30/11 1983 
Gertrud Ingers  
* I tottarp 8/2 1904 † i Lund 30/11 1991 
 Lucia Ingers * I Tottarp 13/12 1906  
† I Rammsjöstrand 17/71999 
Elna Ingers  
* I Tottarp 5/6 1911 † I und 13/7 2005 
 
Åt minnet av fil. Doktor Leonard Ponuts 
Holmström På Hvilan 
 23/10 1840 † 21/5 och hans maka 
Hedvig Gustava Nordström 
 27/7 1846 † 26/10 1926 DAV.PS 103 
 

Gravplatsen är kyrkogår-
dens största. Den täcks av 
en gräsyta som är rik på 
blommande revfibbla och 
tusensköna.  
Framför den mittersta 
gravvården finns en planet-
ringsyta omgiven av kant-
sten. Fram till planteringsy-
tan leder en rak gång av 
stenplattor som delar 
gräsytan i två delområden.  

Konstruktionen med de tre gravvår-
darna infogade i en tegelmur är unik i 
sitt slag vilket gör att gravplatsen har 
ett miljöskapande värde. Gravvår-
darna representerar en familj som var 
aktiva inom föreningsverksamhet och 
folkbildning både i och utanför byg-
den. Ingemar Ingers som var språkve-
tare vid Lunds universitet har i olika 
skrifter skildrat Skåne, skånska bygder 
och dialekter och inte minst sin egen 
hembygd och hembyn Tottarps och 
kyrkans historia.  
Ingemar Ingers föräldrar Malin 
Holmström-Ingers och Enoch Ingers 
var båda lärare, och fadern även rektor, 
på Hvilans folkhögskola i närliggande 
Åkarp. Med familjens koppling till byg-
den har gravvårdarna ett lokalhisto-
riskt värde. 
 

367 Gravvården som är av diabas är 
hög och smal. Den har en stil som 
var typisk för början av nitton-
hundratalet då teknisk utveckling 
bidrog till nya former och typ av 

Lantbrukaren 
Nils Nilssons 

Tirup 
Familjegrav 

Gravplatsen är grustäckt 
och omges av buxboms-
häckar. Framför gravvår-
den finns en mindre plan-
teringsyta med timjan som 

Gravplatsen är en av många familjegra-
var på den nya kyrkogården. Med en 
stil som är tidstypisk för början av 
1900-talet är gravvården en av de äldre 
på kyrkogården som invigdes 1914. 
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dekor på gravvårdarna. Ofta ut-
märks dekoren en kombination av 
råa och polerade ytor, precis som 
på denna gravvård. Livstenens lågt 
avrundade krön dekoreras av en 
skål på fot fylld av rosor. På fram-
sidans båda ytterkanter finns var 
sitt band med en rad av stiliserade 
runda former i jugendstil. Den in-
huggna texten är förgylld.  

avgränsas av en smal 
stenram av finhuggen dia-
bas.  

Gravvården representerar en av många 
gravplatser för bygdens lantbrukarfa-
miljer och har ett lokalhistoriskt 
värde. Som en av de äldre på den nya 
kyrkogården har den ett åldersvärde 
och även ett miljöskapande värde.  

388 Gravvården är rektangulär och 
högre än bred. Både livsten och 
sockel är av finhuggen grå granit. 
Stilen är avskalad. Texten är av 
bronsbokstäver monterade på ste-
nen. Längst ner finns en dekorat-
ion i brons i form av en oljelampa 
med brinnande låga. Även om 
gravvården bör vara från 1950-ta-
let har den en stil av art deco.  

HUSHÅLLERSKAN 
HILDA BORGGREN 

1.3 1862 † 2.12 1956 

Gravplatsen tillhör en av 
de mindre på kyrkogården. 
Den är grustäckt, omgiven 
av en buxbomshäck och 
har även en häck av bux-
bom som avgränsar en li-
ten planteringsyta framför 
gravvården. 

Gravvården har med sin stil av art 
deco ett arkitekturhistoriskt värde. 
Som en av få gravvårdar över en 
kvinna som även har en titel för ett ti-
digare vanligt kvinnoyrke har den 
också ett samhällshistoriskt värde. 
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Gravplats 312 

Gravplats 302 
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Gravplats 332 

Gravplats 329 
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Gravplats 388  Gravplats 367  
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Tottarps nya kyrkogård med urvalet av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser markerade i gult. Gravkarta från Uppåkra församling (redigerad). 

. 
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Regionmuseets E-rapportserie 2019 

Kulturmiljö 

1. Felestad kyrkogård, Felestad sn, VP, Rebecca Olsson, 2019 

2. Torrlösa kyrkogård, Torrlösa sn, VP, Rebecca Olsson, 2019 

3. Sireköpinge kyrkogård, Sireköpinge sn, VP, Rebecca Olsson, 2019 

4. Norra Vrams kyrka – installation av brandlarm, N Vrams sn, AM, Kerstin Börjesson, 2018–2019 

5. Glimmebodagården – installation av luftvärmepump, Brösarps sn, AM, Anna Rabow, 2018 

6. Dalby kyrka, förhallen – invändiga åtgärder, Dalby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2018 

7. Tåstarps kyrka – taktäckning, Tåstarps sn, AM, Petter Jansson och Anna Rabow, 2016–2018 

8. Gustav Adolfs kyrka – invändig renovering och ny solskyddstextil, Helsingborg, Maria Sträng, 2018 

9. Västra Vrams kyrka – Uppdatering VP, Västra Vram sn, Linn Ljunggren, 2019 

10. Linderöd kyrka – Uppdatering VP, Linderöd sn, Linn Ljunggren, 2019 

11. Äsphults kyrka – Uppdatering VP, Äsphult sn, Linn Ljunggren, 2019 

12. Östra Vram – Uppdatering VP, Östra Vram sn, Linn Ljunggren, 2019 

13. Fredriksdals herrgård – invändig renovering, tillgänglighetsanpassning och utrymningstrappa, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2018-2019 

14. Banckska villan – Kv. Ruuth 52, Helsingborg, VP, Anna Rabow, 2019 

15. Bjällerups kyrka – utvändig renovering, Bjällerups sn, AM, Anna Rabow, 2019 

16. Hörja kyrka – Uppdatering VP, Hörja sn, Linn Ljunggren, 2019 

17. Lokstallarna Kristianstad – Nu och i framtiden, VP, Kristianstad sn, Helene Stalin Åkesson och Kali Olsson, 2018-2019 

18. Kviinge kyrka – omputsning tornet, Kviinge sn, AM, Linn Ljunggren, 2019 

19. Silvåkra kyrka – åtgärder på valv, kalkmåleri och tillgängliganpassning av vindar, Silvåkra sn, AM, Kerstin Börjesson, 2019 

20. Burlövs kyrka – invändig renovering, Burlöv sn, AM, Petter Jansson, Kerstin Börjesson, 2016-2019 

21. Gunnestorps mölla – renovering av fönster, hätta och spira, Väsby sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2019 

22. Västra Torups kyrka – renovering av torn, Västra Torups sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2019 

23. Matteröds kyrka – Uppdatering VP, Matteröd sn, Linn Ljunggren, 2019 

24. Stoby kyrkogårdsmur – lagning av murdel, Stoby sn, AM, Linn Ljunggren, 2019 

25. Sankta Maria kyrka – renovering, Åhus sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2016-2019 

26. Bergagården – takomläggning, Bjärred sn, AM, Linn Ljunggren, 2019 

27. Östra Karaby kyrka – invändig renovering, Östra Karaby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016-2019 

28. Dränghuset vid Örnanäs – timmerarbeten mm, Örkened sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2019 

29. Öja kyrka – renovering värmeanläggning och golv, Öja sn, AM, Kerstin Börjesson, 2017-2019 

30. Lokstallet i Klippan – omläggning av tak, Klippans sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2019 



 

72 |Tottarps kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2019 

31. Ekeby f.d. kommunhus – renovering av sydvästra fasaden, Ekeby sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2019 

32. Källs Nöbbelövs prästgård, Källs Nöbbelövs sn, KU, Anna Rabow och Helene Stalin Åkesson, 2019 

33. Brygghuset på Övarp 12:2, Norra Strö sn, AM, Emelie Petersson, 2019 

34. Rivning av Nyvång 1:101 & 1:102 – ett gruvhus lämnar plats för skolbyggnation, Björnekulla sn, AM, Helene Stalin Åkesson och Kali Olsson, 2019 

35. Ausås prästgård – åtgärder på östra längan, Ausås sn, AM, Anna Rabow, 2019 

36. Skvaltan i Sillaröd – lagning av stomme och kvarnhus, Andrarums sn, AM, Anna Rabow, 2019 

37. Tomelilla byagård – tak och byrning, Tryde sn, AM, Anna Rabow, 2019 

38. Mötesplats Boketorp – ett stenkast från slottet och mitt i naturen, Brönnestads sn, PJ, Helene Stalin Åkesson, 2019 

39. Örumshuset – lagning av tak och fönster, Hörups sn, AM, Anna Rabow, 2019 

40. Trollatorpet – restaurering av ekonomibyggnaden, Örkened sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2019 

41. Norra Åkarps kyrka – larminstallation, Norra Åkarps sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2019 

42. Vankiva kyrka – larminstallation, Vankiva sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2019 

43. Vinslövs kyrka – högtalaranläggning, Vinslövs socken, AM, Åsa Eriksson Green, 2019 

44. Tjänstemannavillorna i Nymölla – fastigheten Åby 23:3, Ivetofta sn, BD, Helene Stalin Åkesson och Evelyn Thomasson, 2017-2019 

45. Löderups kyrkogårdsmur, Löderup sn, AM, Kerstin Börjesson, 2019 

46. Flädie kyrka – utvändig renovering, Flädie sn, AM, Linn Ljunggren, 2019 

47. Ballingstorpsgården – åtgärder 2019, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2019 

48. Gamla kyrkogården i Svalöv. Partiell omläggning av kyrkogårdsmur, Svalöv sn. AM, Åsa Jakobsson, 2019 

49. Bjäresjö kyrka – utvändiga arbeten och renovering av rötskador i taklag, Bjäresjö sn, AM, Petter Jansson och Kerstin Börjesson, 2019 

50. Valleberga kyrka – Uppdatering VP, Valleberga sn, Linn Ljunggren, 2019 

51. Tottarps kyrkogård, Tottarps socken – VP Karin Hernborg, 2019 

52. Rebbelberga kyrka – borttagning av bänkar, Rebbelberga sn, AM, Linn Ljunggren, 2019 

 
 

Förkortningar:  
AF- antikvarisk förundersökning 
AM- antikvarisk medverkan 
AU- arkeologisk utredning 
DK- dokumentation 
FU- arkeologisk förundersökning 
KA- kulturhistorisk analys 
MD- murverksdokumentation 
OU- osteologisk undersökning 
PJ- projektrapport 
VP- vårdplan 
UN- arkeologisk undersökning 
BD- byggnadsdokumentation 
BAD- byggn-ark-dokumentation 
BMU- byggnadsminnesutredning 


